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  نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي

  من بداية الباب الثاين يف التزاحم  من كتاب الصلح  إىل اية كتاب الوكالة

  )الماجستير(للحصول على درجة العالمية 

  

  - حفظه اهللا  – 
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نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد القمولي المصري الشافعي يالقاض
  )ه٧٢٧ت (

  

من بداية الباب الثاين يف التزاحم  من كتاب الصلح  إىل اية كتاب الوكالة

  
      ً         ً دراسة  وتحقيقا  

  

ّ  رسالة علمية مقد م للحصول على درجة العالمية  ة              

  :           ّ   إعــداد الط الب

  أبو الحسن محمد أكرم

  :إشراف فضيلة الشيخ

 عبد الرحمن بن منصور القحطاني /الدكتور

  :             ّ العام الجامعي  
 ه١٤٤٠ -١٤٣٩
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القاض: تأليف

من بداية الباب الثاين يف التزاحم  من كتاب الصلح  إىل اية كتاب الوكالة

ّ  رسالة علمية مقد م               

الدكتور
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  ملخص الرسالة

اجلامعة اإلسالمية،  يف) الماجستير( هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية

الجواهر البحرية فى شرح ( وهي بعنوان - قسم القفه - باملدينة املنورة، كلية الشريعة

 القاضي جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد القمويل املصري الشافعي تأليف) الوسيط

 التزاحم من كتاب الصلح إىل �اية كتاب الوكالة من بداية الباب الثاين يف) ٧٢٧ت(

 :نسختينحتقيق هذا الكتاب على  وقد اعتمد الباحث يف) دراسة وتحقيقا(

 .، تركيانسخة مكتبة طوبقبوسراي بإسطنبول: وهي األصل :األولى

 .مصر القاهرة، نسخة املكتبة األزهرية،: للمقابلة :الثانية

) الجواهر البحرية( كتابه  وقد �ج املؤلف جنم الدين أبو العباس أمحد القمويل يف

دة، فجاء كتابه ممسلك البسط واالختصار عن نقله من كتب املذهب الشافعي املعت

مع بيان ) أصحاب الرتجيح( ب الوجوهحافال بذكر روايات املذهب الشافعي وأوجه أصحا

شرح  الراجح منها، وتكمن أمهية هذا الكتاب بأنه اختصار شامل وجامع للبحر احمليط يف

الوسيط لإلمام الغزايل، سهل العبارة، حسن الصياغة، مرصع باألدلة املختصرة السهلة من 

  :قسمينوقد استدعت طريقة التحقيق أن تقسم الرسالة إىل  .الوحيني

  قسم الدراسة، ويشتمل على مبحثني رئيسيني حتتهما مطالب :القسم األول

  .دراسة املؤلف: املبحث األول

   .التعريف بالكتاب: املبحث الثاين

قسم التحقيق وهو النص احملقق ويليه ثبت املصادر واملراجع والفهارس  :القسم الثاني

   .الفنية

الفقه اإلسالمي وهي  لية والعقود يفومشل التحقيق مخسة أبواب من املعامالت املا

  .الوكالة/ الشركة/ الضمان/ احلوالة/ الصلح

حتقيق هذا الكتاب وفق املنهج العلمي املعتمد من عمادة الدراسات  وقد سلك احملقق يف

 .العليا
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 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

٧

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

إن احلمــد هللا، حنمــده، ونســتعينه، ونســتهديه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاهللا مــن شــرور 

أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده اهللا فــال مضــل لــه، ومــن يضــلل فــال هــادي لــه، 

  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

﴿                    ﴾)١(  ﴿       

                                    

                ﴾)٢(  ﴿              

                          

   ﴾)٣(.  

   :أما بعد

ــــه تعلمــــاً وتعليمــــاً مــــن أعظــــم القــــرب وأجــــل  ــــم الشــــرعي واالنشــــغال ب فــــإن العل

الطاعات، وهو من أشرف العلوم، وأعالهـا مرتبـة، وقـد جـاءت نصـوص الكتـاب والسـنة 

  :  آمرًة بطلبه وحاثًة عليه،  ومبينة فضل من انشغل به، فمن ذلك قوله تعاىل

﴿                  ﴾)وقوله تعاىل  )٤: ﴿  

                             ﴾)٥(  

، وقوله )٦("من يرد اهللا به خريًا يفقهه يف الدين:"ومن السنة قوله صلى اهللا عليه وسلم 

من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سّهل اهللا له به طريقًا إىل :"صلى اهللا عليه وسلم 

 .، والنصوص يف هذا الشأن معلومٌة مشهورة)١("اجلنة

                                  
 ١٠٢اآلية : آل عمران: انظر )١(
 ١اآلية : النساء: انظر )٢(
 ٧١ - ٧٠اآلية : األحزاب: انظر )٣(
 ١١اآلية : ا�ادلة: انظر )٤(
 ٩اآلية : الزمر: انظر )٥(
كتـاب العلـم، بـاب مـن يـرد اهللا بـه خـريا يفقهـه يف الـدين، ومسـلم : أخرجه البخاري يف صحيحه )٦(

 .كتاب الزكاة، باب النهي عن املسألة: يف صحيحه



 

٨

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

ـــق  ـــة مـــن خل ـــه حيصـــل فـــالح اإلنســـان، وهـــو الغاي ـــتعلم العلـــم الشـــرعي والعمـــل ب وب

، وأعظمها فائدة، ويدل على عظم ، وعلم الفقه أرقى العلوم منزلة، وأسناها منقبةالثقلني

اللهــم فقهــه يف "فضــله دعــاء النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم البــن عبــاس رضــي اهللا عنهمــا 

، وقــد اشــتغل �ــذا العلــم العلمــاء قــدمياً وحــديثاً منــذ عهــد النــيب صــلى اهللا عليــه )٢("الــدين

وتعليمـاً،  وسلم من الصحابة، والتابعني ومن بعدهم، وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلمـاً،

ا العلم وألفوا فيه، فمنـه املـنت، والشـرح، ذوإفتاًء، وقضاًء إىل أن جاء من بعدهم فدونوا ه

واملختصر، واملطول، واملنظوم، واملنثور وتكونت املذاهب األربعة، وقويـت وظهـر هلـا أتبـاع 

ن تـراث اهتموا �ا تصنيفاً وتأليفاً، وقد توارثها املسلمون جـيالً بعـد جيـل، لكـن الكثـري مـ

أو -لــك مبــا حــل باألمــة اإلســالمية مــن حمــن كحــروب وغريهــاذو -الفقــه اإلســالمي مفقــود

خمطــوط حباجــة إىل حتقيــق، وإخــراج، ونشــر لتــزود �ــا املكتبــات؛ فيســتفيد منهــا البــاحثون 

  .واحملققون وطالب العلم

ــّيم نفــيس يف علــم الفقــه  ومــن آالء اهللا عــز وجــل أن يســر يل العثــور علــى خمطــوط ق

لنجم الدين  )جواهر البحر(كتاب الجواهر البحرية مذهب اإلمام الشافعي وهو على 

، وهــو اختصــار لكتــاب البحــر احملــيط )هـــ٧٢٧ت(القمــويل  أمحــد بــن حممــدأيب العبــاس 

  .نفسه، الذي أكثره مفقود للمؤلفشرح الوسيط 

ــــرية؛ استشــــرت أهــــل العلــــم ذوملــــا كــــان هلــــ  ــــة كب ــــاب وأصــــله مــــن قيمــــة علمي ا الكت

علي جبدارته للتحقيـق، ليكـون موضـوع رسـاليت ضـمن مشـروع لنيـل  أشارواوالتخصص؛ ف

ـــة  ـــه ويل ذلـــك والقـــادر )املاجســـتري(درجـــة العاملي ، أســـأل اهللا عزوجـــل التوفيـــق والســـداد إن

 .عليه

*** 

  

                                                                                          
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الـذكر والـدعاء واالسـتغفار، بـاب فضـل االجتمـاع علـى تـالوة  )١(

 القرآن
 باب وضع املاء عند اخلالء ،ءأخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الوضو  )٢(



 

٩

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  أسباب اختيار المخطوط وأهميته العلمية

  :تتجلى أسباب اختيار املوضوع، وأمهيته يف النقاط التالية

كونــه مــن الــرتاث العلمــي اإلســالمي يف الفقــه الشــافعي الــذي ينبغــي أن يــربز ملــن لــه -١

  .صلة �ذا الفن من مفت وقاض وطالب علم

ــه اختصــار شــامل، وجــامع للبحــر احملــيط يف شــرح الوســيط لإلمــام الغــزايل، ســهل  -٢ أن

  العبارة، حسن الصياغة، وال ختفى أمهية البحر والوسيط يف املذهب الشافعي، 

  .يقصد البحر احمليط )١("منه مسائل أكثر املذهب يف كتاباً  أعلم ال" :األسنوي قال

كون أغلب أجـزاء األصـل الـذي هـو البحـر احملـيط مفقـودة، وال يوجـد منـه إال أجـزاء   -٣

 .قليلة متفرقة

عنايــة مصــنفه بــذكر األدلــة املختصــرة الســهلة مــن الكتــاب والســنة؛ ليســهل القضــاء  -٤

 أحكامـــاً  وجعلتـــه: نصـــه مـــا الكتـــاب مقدمــة يفصـــنف رمحـــه اهللا امل قـــالواإلفتــاء منـــه، 

 منــه، والنقــل مراجعتــه، تســهيل بــذلك وقصــدت الســهل، الــدليل إال األدلــة عــن جمــردة

  .واحلكم الفتيا يف عليه واالعتماد

  .إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب -٥

  .اطالعه يف املذهب الشافعيجاللة قدر املؤلف وسعة علمه و -٦

  :وهذه نبذة مما قال عنه العلماء

 املخزومـي القرشـي يسـني بـن مكـي حممـدبن أمحدبن": قال القاضي ابن شهبة

 ودرس، بــرع، أن إىل اشــتغل املصــري، القمــويل العبــاس أبــو الــدين جنــم العالمــة الشــيخ

 والغربيــة، والشــرقية، واملنيــة، أســيوط، مث إمخــيم، مث قــوص، قضــاء وويل وصــنف، وأفــىت،

ــــي، الوجــــه رمــــع مــــص وحســــبة بالقــــاهرة، احلكــــم نيابــــة ويل مث  بالفخريــــة ودرس القبل

 املطلـــب، مـــن تنـــاوال أقـــرب مطـــوال، شـــرحاً  الوســـيط وشـــرح مبصـــر، والفائزيـــة بالقـــاهرة،

 يف كتابــــا أعلــــم ال :األســــنوي قــــال منــــه، االســــتمداد كثــــري كــــان وإن فروعــــا، وأكثــــر
                                  

 ).٢/١٦٩(طبقات الشافعية : انظر )١(



 

١٠

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 أحكامــه خلــص مث الوســيط، شــرح يف احملــيط البحــر ومســاه منــه، مســائل أكثــر املــذهب

ـــن مقدمـــة وشـــرح البحـــر، جـــواهر :مســـاه الرافعـــي، مـــن الروضـــة كتلخـــيص خاصـــة،  اب

 اإلمـام تفسـري وكمـل جملد، يف احلسىن األمساء وشرح مطوال، شرحا النحو يف احلاجب

 املشـهورين، الفقهـاء مـن كـان :الكـربى الطبقـات يف السـبكي قال الرازي، الدين فخر

 يــربح ومل اهللا، إال إلــه ال قــول عــن يفــرت ال كــان لســانه أن حيكــى املتــورعني، والصــلحاء

 فيمــا يقــول الوكيــل ابــن الــدين صــدر الشــيخ وكــان ويكتــب، ويصــنف، ويــدرس، يفــيت،

 يل قــال :األدفــوي جعفــر الكمــال وقــال، القمــويل مــن أفقــه مبصــر لــيس :عنــه لنــا نقــل

 مـــع وكـــان مـــين، خلـــل فيـــه والمكتـــوب خطـــأ، حكـــم يف مـــاوقع أحكـــم، ســـنة أربعـــني

 الســـني بتقـــدمي ســـبع ســـنة رجـــب يف مـــات والتفســـري، بـــالنحو عارفـــا الفقـــه يف جاللتـــه

ـــالرب قريـــة وقمـــوال بالقرافـــة، ودفـــن ســـنة، مثـــانني عـــن وســـبعمائة وعشـــرين  مـــن الغـــريب ب

 .)١(قوص من قريبة القوصية األعمال

الســيوطي يف : بـنقلهم عنــه وإحـالتهم إليــه، مـنهماعتمـاد العلمـاء علــى هـذا املصــنف  -٧

األشــــباه والنظــــائر، واخلطيــــب الشــــربيين يف اإلقنــــاع يف حــــل ألفــــاظ أيب شــــجاع، وويل 

الدين أبـو زرعـة العراقـي يف طـرح التثريـب يف شـرح التقريـب، وابـن حجـر يف اإليعـاب، 

  .وغريهم الكثري

 

 

 

  

  

 

 

                                  
 ).٣٣٤-٢/٣٣٢(طبقات الشافعية : انظر )١(



 

١١

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  ترجمة المؤلف

  .م ابن ياسنيأمحد بن حممد بن مكي أيب احلز  :اسمه ونسبه

  .أبو العباس :كنيته

  .جنم الدين القاضي :لقبه

  ).قرية يف مصر(القمويل  :نسبته

 .وهو من فقهاء الشافعية، ذو معرفة واسعة، وتصانيف كثرية) ه٧٢٧( :وفاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

١٢

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  توثيق نسبة المخطوط إلى المؤلف

: وإىل املصــــادر واملراجــــع ذات الصــــلة يتبــــني أن الكتــــاببــــالرجوع إىل نســــخ املخطــــوط،   

  :ملؤلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما يلي) جواهر البحر(اجلواهر البحرية 

: تصــريح املؤلـــف يف مقدمـــة كتابـــه بنســـبته إىل نفســه، حيـــث قـــال رمحـــه اهللا مـــا نصـــه -١

  ".ومسيته اجلواهر البحرية"

ة ومباحـث ر يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيالوسيط  رحوش: "قال الصفدي -٢

  .)١("مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر ،ومساه البحر احمليط ،مفيدة

  .)٢("صاحب البحر احمليط، وكتاب جواهر البحر:" قال ابن السبكي -٣

: خلـــص أحكامـــه خاصـــة كتلخـــيص الروضـــة مـــن الرافعـــي، مســـاه مث:" قـــال األســـنوي -٤

 .)٣("جواهر البحر

لغــزايل يف حنــو مــن شــرح بــه الوســيط لصــنف يف الفقــه البحــر احملــيط و : "قــال العبــادي -٥

جـــواهر البحـــر احملـــيط يف  :مث اختصـــره يف مثانيـــة جملـــدات خبطـــه ومســـاه ،عشـــرين جملـــدة

  .)٤(شرح الوسيط

  البحر احمليط، مث خلصه: القمويل الوسيط يف جملدات مساه َشرَحَ : "قال حاجي خليفة-٦

  .)٥("جواهر البحر وهو املخطوط بني أيدينا: ومساه   

البحر احمليط، مث جـرد  :فشرحه ومساه ،وعين بالوسيط يف فقه الشافعية: "قال الزركلي -٧

  .)٦("جواهر البحر جملدات منه يف األزهرية :نقوله ومساه

                                  
 ).٨/٦١(الوايف بالوفيات صالح الدين خليل الصفدي : انظر )١(
 ).٣١-٩/٣٠(طبقات الشافعية الكربى : انظر )٢(
 ).٢/١٦٩(طبقات الشافعية : انظر )٣(
 ).١٥٤-٣/١٥٣(الفقهاء الشافعيني ذيل طبقات : انظر )٤(
 ).٢/٢٠٠٨(كشف الظنون حلاجي خليفة : انظر )٥(
 ).١/٢٢٢(األعالم للزركلي : انظر )٦(



 

١٣

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

مث  ،البحــر احملــيط يف شــرح الوســيط للغــزايل يف حنــو اربعــني جملــدة: "قــال عمــر كحالــة -٨

  .)١("جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي :خلص أحكامه يف كتاب مساه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 ).٢٩٩-١/٢٩٨(معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة : انظر )١(



 

١٤

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  الدراسات السابقة

زمالئـي مـن طلبـة برنـامج ماجسـتري  عـدد مـنقـد سـبقين إىل التسـجيل يف هـذا املخطـوط 

  :اإلسالمية باملدينة املنورة، وهمالفقه يف اجلامعة 

  .باب املسح على اخلفنيمن أول الكتاب إىل �اية مصطفى معاذ حممد،  -١

 .كيفية الصالةيف   رابعإىل �اية الباب ال بداية كتاب احليضمن ، زبري سلطان -٢

يف   ثالـثإىل �ايـة البـاب اليف شرائط الصالة  بداية الباب اخلامسمن ، حممد أزهري -٣

 .كيفية اجلمعة

القســم الثــاين يف إىل �ايــة  بدايــة كتــاب صــالة اخلــوفمــن ، علــي أمحــد صــاحل لصــوع -٤

 .تعجيل الزكاة من كتاب الزكاة

ــة بدايــة القســم الثالــث يف تــأخري الزكــاةمــن ، حممــد بشــري عبــدالرحيم -٥ كتــاب   إىل �اي

 .االعتكاف

 .ل يف حكم التحلل والفواتفص إىل �اية بداية كتاب احلجمن ، عبد اهللا الثرياء -٦

املـانع إىل �ايـة بداية الباب الثاين يف الدماء من كتاب احلج من ، عبد اإلله السبيعي -٧

 .الثالث من موانع الرد تلف املعقود عليه من كتاب البيع

بداية املانع الرابع من موانع الرد بالعيب خروج املبيع من ، أمحد علي حسن جحاف -٨

 .السلم والقرضإىل �اية كتاب ىل غريه من كتاب البيع عن ملك املشرتي إ

 .الصلحيف  األولإىل �اية الباب بداية كتاب الرهن  من، منصور معجب -٩

 

 

 

 

 



 

١٥

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  خطة البحث

  .تشتمل اخلطة على مقدمة، وقسمني، وفهارس علمية

  :والمقدمة تشتمل على

  االفتتاحية -

 أسباب اختيار املخطوط وأمهيته العلمية -

  املؤلفترمجة  -

  توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف -

  الدراسات السابقة -

  خطة البحث -

 منهج التحقيق -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  قسم الدراسة، : القسم االول

  :وفيه مبحثان

  :، وفيه مثانية مطالبدراسة املؤلف: األول بحثامل

  .امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته: املطلب األول      

  .مولده: املطلب الثاين      

  .نشأته العلمية: الثالثاملطلب       

  .شيوخه، وتالميذه: املطلب الرابع      

  .مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس      

  .عقيدته، ومذهبه الفقهي: املطلب السادس      

  .مؤلفاته: املطلب السابع      

  .وفاته: املطلب الثامن      

  

  :وفيه ستة مطالب، )اجلواهر البحرية(التعريف بالكتاب : املبحث الثاين

  .حتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤلف: املطلب األول      

  .أمهية الكتاب، ومكانته العلمية: املطلب الثاين      

  .منهج املؤلف يف النص احملقق: املطلب الثالث      

  .اصطالحات املؤلف يف النص احملقق: املطلب الرابع      

  .النص احملققمصادر املؤلف يف : املطلب اخلامس      

  .وصف النسخ اخلطية ومناذج منها: املطلب السادس      

  

  



 

١٧

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .النص المحّقق: القسم الثاني

بــإذن اهللا بتحقيــق جــزء مــن هــذا الكتـاب، وهــو مــن بدايــة البــاب الثــاين يف التــزاحم  قمـت

  :من كتاب الصلح إىل �اية كتاب الوكالة ، وسيكون يف نسختني

قـع يف ت يتنسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي بإسطنبول، تركيـا، والـ: وهي األصل األولى

  .من ا�لد الرابع) ب١٩٢(إىل اللوحة ) ب١٠١(لوحة ابتداءاً من اللوحة ) ٩١(

لوحـــة، ) ٤٨(قـــع يف ت يتنســـخة املكتبـــة األزهريـــة، القـــاهرة، مصـــر، والـــ: للمقابلـــة الثانيـــة

  .من ا�لد الثاين) ب٢٠١(لثاين إىل اللوحة من ا�لد ا) ب١٥٣(ابتداءا من اللوحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٨

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  الفهارس العلمية

  

  :على الفهارس الفنية اآلتية وتشتمل 

 .فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق - ١

 .فهرس األلفاظ الغريبة املفسَّرة - ٢

 .فهرس األماكن والبلدان - ٣

 .فهرس الكتب الواردة يف الكتاب - ٤

 .فهرس املصادر واملراجع - ٥

 .فهرس املوضوعات - ٦

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٩

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  منهج التحقيق

  :عليه يف خدمة النص بإذن اهللا تعاىل كما يلي سرتمنهج التحقيق الذي   

       بعالمـات        االلتـزام   مع       احلديثة        اإلمالئية        القواعد    حسب      حتقيقه      املراد     النص  ت   نسخ -  ١

  .   ضبط   إىل     حيتاج   ما     وضبط        الرتقيم،

مكتبـــة متحـــف طوبقبوســـراي بإســـطنبول، : النســـخة األصـــل وهـــي نســـخة اخـــرتت   -٢

، مـــع مقابلتهـــا بنســـخة املكتبـــة األزهريـــة، القـــاهرة، مصـــر )ط(تركيـــا، ورمـــزت هلـــا بــــ

  ).ز(ورمزت هلا بـ

بني النسـخة األصـل ونسـخة املكتبـة األزهريـة، وإثبـات الفـروق بينهمـا فيمـا  قابلت   -٣

د، والثنــاء علــى اهللا، وصــيغ الصــالة والســالم عــدا اآليــات القرآنيــة، وصــيغ التمجيــ

علــى النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم، وصــيغ الرتضــي والــرتحم، مشــرياً إىل الفــروق يف 

  :احلاشية على النحو اآليت

إذا جزمــت خبطــأ مــا يف األصــل أقــوم بالتصــحيح مــن النســخة األخــرى، وأثبتــه   -أ

إىل خطـــأ مـــا يف  ، مـــع اإلشـــارة[  ]يف املـــنت، وأضـــعه بـــني معقـــوفتني هكـــذا 

  .األصل يف احلاشية

إذا كــــان يف األصـــــل ســـــقط، أو طمـــــس، أو بيــــاض، أكملتـــــه مـــــن النســـــخة  -ب

بـني معقـوفتني األخرى، فإن مل أجده فمن مظانه من كتـب الشـافعية، وأضـعه 

، وأشـــري إىل ذلـــك يف احلاشـــية، فـــإن مل أهتـــد إليـــه جعلـــت مكانـــه [  ] هكــذا

  ).(...نقطاً متتالية بني قوسني هكذا 

، للداللــة علــى �ايــة كــل وجــه )ب/١١(أو ) أ/١١:/ (هكــذا مــائال اخطــ توضــع   -٤

  .من لوحات األصل، مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش

املســائل الفقهيــة، والنقــول الــيت يــذكرها املؤلــف عــن الفقهــاء مــن مصــادرها،  وثقــت   -٥

  .ن القول املعتمد يف املذهبواإلمجاعات، مع بيا

  .مشكل األلفاظ، واملصطلحات العلمية تشرح -٦



 

٢٠

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .الرتمجة بإجياز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملّقققمت ب -٧

التعريف باألمــاكن والبلــدان الــيت ذكرهــا املؤلــف، مــع بيــان أمــاكن وجودهــا قمــت بــ -٨

  .وتسميا�ا يف زماننا احلاضر

  .باملوازين واملكاييل واملقادير، مع ما يساويها يف زماننا احلاضرالتعريف قمت ب -٩

  .الفهارس الفنية الالزمة كما هو موضح يف خطة البحث توضع -١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢١

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  الشكر والتقدير

ويف ختام هذه املقدمة أمحد اهللا تعاىل علـى توفيقـه وامتنانـه وآالئـه الـيت ال حتصـى 

فيقـه يل علـى القيـام �ـذا العمـل الـذي أرجـو أن يكـون مقبـوال وال تعد، وعلى إعانته وتو 

  .عند اهللا عز وجل وخالصا لوجهه الكرمي

فلـــه احلمـــد يف البـــدء واخلتـــام محـــدا كثـــريا طيبـــا مباركـــا فيـــه، وأســـأله تعـــاىل اإلعانـــة   

  .والتوفيق على ذكره وشكره وحسن عبادته

ين أحاطــاين بعنايتهمــا منــذ كمــا أتوجــه بالشــكر الــوفري إىل والــَديَّ الكــرميني الــذَ   

حفظهمــا املــوىل ورعامهــا وربامهــا كمــا (الصــغر وكانــا نعــم املربيــان واملوجهــان يل يف حيــايت 

  ).ربيناين صغريا

طــــوال عملــــي علــــى  جــــيت الــــيت ســــهرت وتكبــــدت معــــي املشــــاقكمــــا أشــــكر زو   

  .ن جيزيها كل اخلريأالرسالة، أسأل اهللا 

دي وإخــواين وأســريت وزمالئــي وأســاتذيت وكــذلك أتوجــه بالشــكر اجلزيــل إىل أوال  

  .ومشائخي الذين تلقيت عنهم العلم الشرعي على حسن تعاو�م وتشجيعهم

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل القائمني على اجلامعة اإلسالمية وأسأل اهللا العلي   

  .املنان أن يبارك هلم يف جهودهم نصرة لإلسالم وخدمة للمسلمني

باجلامعة اإلسالمية باملدينـة املنـورة والكليـة  )كلية الشريعة(وأخص بالشكر كليتنا   

  .العربية النظامية اليت خترجت منها بسريالنكا

وإن مـــن فضـــل اهللا علـــيَّ يف هـــذه الرســـالة العلميـــة أن تـَتَـْلَمـــْذُت فيهـــا علـــى يـــد   

حفظــه اهللا تعــاىل  –اجلليــل الــدكتور عبــد الــرمحن بــن منصــور القحطــاين  الفاضــلشــيخي 

وله الفضل بعد اهللا تعاىل يف توجيهي، أتقـدم بـأزكى شـكري وتقـديري لـه الـذي  –ورعاه 

بــذل قصــارى جهــده يف إبــداء توجيهاتــه القيمــة ومالحظاتــه الســديدة ولــه مــن اهللا حســن 

  .الثواب ومتام األجر

  



 

٢٢

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

حفظـه اهللا  –الدكتور حيىي بن أمحد اجلـردي  فضيلةوكذلك شكري موصول إىل   

الــذي أشــرف علــى رســاليت فــرتة مــن الــزمن مــع بــذل جهــوده وإبــداء آرائــه  –تعــاىل ورعــاه 

  .وتوجيهاته، أسأل اهللا تعاىل أن يتقبل منه جهوده وأن جيزيه خري اجلزاء

األسـتاذ  فضـيلةوشكري أيضا ملناِقَشْي هذه الرسالة الشيخني الكرميني الفاضلني شـيخي 

الـدكتور عبـد السـالم بـن سـامل  األسـتاذ فضـيلةالدكتور عيد بن سفر احلجيلي، وشـيخي 

علـى تفضـلهما بقبـول مناقشـة هـذه الرســالة  –حفظهمـا اهللا تعـاىل ورعامهـا  -السـحيمي 

ـــــة والعمليـــــة، فأشـــــكر هلمـــــا نظرمهـــــا  رغـــــم كثـــــرة املشـــــاغل واألعمـــــال واتباطا�مـــــا العلمي

واطالعهما وقرائتهما فيها وجعل ما بذاله يف تصحيح هذه الرسالة يف ميـزان حسـنا�ما، 

أدعــو اهللا هلمــا وملشــرف هــذه . وســتكون مالحظا�مــا حمــل االهتمــام البــالغ مــن الطالــب

الرسالة بدوام التوفيـق والصـحة ومتـام العافيـة وأن جيـزيهم كـل اخلـري، وأن يبـارك يف علمهـم 

  .وعمرهم ونفع �م العباد والبالد

هـذه الرسـالة كما اليفـوتين  �ـذه املناسـبة أن أشـكر مجيـع مـن أسـهم يف إخـراج وتنسـيق   

  .أو دعوة صاحلة بتوجيه أو تشجيع أو حتفيز

حفظـه  -الكرمي الشيخ أبو احلسن بن شاه احلميد املـدين  والديوأخص بالذكر   

  خريج اجلامعة اإلسالمية من كلية الشريعة  –اهللا تعاىل ورعاه 

عضــو   –حفظــه اهللا تعــاىل ورعــاه  –العمــري  نــافع نبــ االســتاذ الــدكتور نــائف وفضــيلة

  .التدريس باجلامعة اإلسالمية الذي كان سببا للحصول على هذا املخطوط هيئة

 –حفظــه اهللا تعــاىل ورعــاه  –األســتاذ الــدكتور عبــد العزيــز بــن مــربوك األمحــدي  وفضــيلة

عضــو هيئــة التــدريس باجلامعــة اإلســالمية الــذي كــان يشــجعين علــى القيــام �ــذا العمــل 

  .بشكل تام

هـذا اللقـاء املبـارك مبناسـبة اجتماعنـا مـع وشكري أيضا موصـول لكـل مـن حضـر   

  .كوكبة من مشائخ وطالب اجلامعة

وختاما فهذا جهد مقل، الأدعي فيه كماال والعصمة، ولكين قد بذلت جهدي   

  .وصرفت وقيت حسب طاقيت



 

٢٣

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

وإن زل قلمـــي أو  –ولـــه الشـــكر والفضـــل واملنـــة  –فـــإن ُوفقـــت فمـــن اهللا وحـــده   

فأســـأل اهللا أن يتجـــاوز عـــين  –ومهـــا واقعـــان مـــين  –قصـــرت عـــن التعبـــري عمـــا يف نفســـي 

  .ويغفر يل وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ووسيلة ملرضاته

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٤

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مبحثانوفيه 

  دراسة المؤلف، وفيه ثمانية مطالب: المبحث األول

  

  

  

 

 قسم الدراسة: القسم األول
 



 

٢٥

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :سمه ونسبه، ونسبته وكنيتها: المطلب األول

أمحــد بــن حممــد بــن مكــي بــن أيب احلــزم بــن ياســني القرشــي املخزومــي القمــويل : هــو

  .)١(الشافعي القاضي أبو العباس جنم الدين

  . )٢(قريبة من قوصوقمولة قرية بالرب الغريب من األعمال القوصية 

وأخــــوه زيــــن الــــدين عبــــد اللَّــــه قاضــــي القــــدس وســــيوط، مــــات �ــــا ســــنة مخــــس وأربعــــني 

  .)٢(وسبعمائة

  

  :مولده: المطلب الثاني

ـــد ـــة بصـــعيد مصـــر ســـنة  -رمحـــه اهللا -ول ـــل ســـنة )هــــ٦٤٥(يف قمول ) هــــ٦٥٣(، وقي

  .)٣(بقمولة بصعيد مصر

  

  :نشأته العلمية: المطلب الثالث

نشــأ وترعــرع ىف قمولــة بصــعيد مصــر، وتعلــم بقــوص، فتفقــه يف ابتدائــه مبدينــة قــوص 

  . على الشيخ العالمة جمد الدين على بن وهب القشريي ابن دقيق العيد

                                  

                ، األعــــالم للزركلــــي  )  ٦٤ ص (                                     الطــــالع الســــعيد لكمــــال الــــدين جعفــــر األدفــــوي  :             انظــــر ترمجتــــه يف  ) ١ (

ـــــــــــدرر )   ٢٢٢ / ١ ( ـــــــــــن علـــــــــــي العســـــــــــقالين         ، ال ـــــــــــة ألمحـــــــــــد ب               ، بغيـــــــــــة الوعـــــــــــاة  )   ٣٥٩ / ١ (                          الكامن

                 ، طبقــــــات الشــــــافعية  )  ٧٤  /  ٦ (                             ، شــــــذرات الــــــذهب لعبــــــد احلــــــي العكــــــري )   ٣٨٣ / ١ (       للســــــيوطي

ــرين  )   ٢٥٤ / ٢ (                               ، طبقــــــات الشــــــافعية البــــــن قاضــــــي شــــــهبة  )  ٣٠ / ٩ (       للســــــبكي                  ، طبقــــــات املفســــ

  ،  )  ٦١ / ٨ (                                       ، الــــوايف بالوفيــــات صــــالح الــــدين خليــــل الصــــفدي  )   ٢٦٨ / ١ (                للســــيوطي لألدنــــروي 

    ).   ١٠٥  /    ٥ (                                    ، هدية العارفني إلمساعيل باشا البغدادي )   ١٥١ /  ١٤ (                         البداية والنهاية البن كثري 

  ).١/٣٦٤(أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  :انظر )٢(

ـــة الوعـــاة للســـيوطي يف طبقـــات اللغـــويني والنحـــاة  :انظـــر )٣( ، واألعـــالم )٣٨٤و  ١/٣٨٣(بغي

  ).١/٢٢٢(للزركلي 



 

٢٦

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

مث ورد القاهرة وتفقه �ا على أعيان الفقهاء كالشيخ ظهري الدين النرسـي وأقرانـه إىل 

 .، وكرب أمرهأن برع يف العلوم، وظهرت فضائله، ونبل قدره

  .)١(ومسع من قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة وغريه

ونشأ يف بيت علم فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية، حيث كان أبوه ينعت بالصدر، 

وعّمـه القطــب، ممـا كــان لــه األثـر يف نشــأته وتعليمــه حـىت أصــبح فقيهــا يشـار إليــه بالبنــان  

ؤلفاتــه ومــا نقــل عنــه مــن علــم كمــا نــص علــى ذلــك بعــض تالميــذه، ودلــت علــى ذلــك م

  .ومباحث يف العلم عامة، ويف الفقه خاصة

القـاهرة، واجليـزة، واحلسـينية، : توىل التدريس والقضـاء، واحلسـبة يف مـدن عـّدة، منهـا

 . )٢( - رمحه اهللا -وأسيوط، وغريها وما زال على ذلك إىل أن تويف

 

  :شيوخه وتالميذه: المطلب الرابع

  :شيوخه: أوال

  :الفقه وشىت أنواع العلوم وأشهرهمتتلمذ القمويل على عدد من الشيوخ أخذ منهم 

                                  

، )١/٣٦٤(أعيـــان العصـــر وأعـــوان النصـــر لصـــالح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك الصـــفدي  :انظـــر )١(

  ).٢/٢٥٤(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )٩/٣٠(طبقات الشافعية للسبكي 

،الطـالع الســعيد )٣٨٤و  ١/٣٨٣(بغيـة الوعــاة للسـيوطي يف طبقـات اللغـويني والنحـاة    :    انظـر )٢(

، الـدرر الكامنـة ألمحـد بـن )١/٢٢٢(، األعـالم للزركلـي )٦٤ص(األدفـويلكمال الدين جعفر 

 ، شــذرات الــذهب لعبــد احلــي العكــري)١/٣٥٩(علــي العســقالنيألمحد بــن علــي العســقالين

، طبقــــــات الشــــــافعية البــــــن قاضــــــي شــــــهبة )٩/٣٠(، طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكي ) ٦/٧٤(

وايف بالوفيــات صــالح الــدين ، الــ)١/٢٦٨(، طبقــات املفســرين للســيوطي لألدنــروي )٢/٢٥٤(

، هديــة العــارفني إلمساعيــل )١٤/١٥١(، البدايــة والنهايــة البــن كثــري )٨/٦١(خليــل الصــفدي 

  ).٥/١٠٥(باشا البغدادي



 

٢٧

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

أمحــد بــن حممــد بــن علــي بــن مرتفــع بــن حــازم، أبــو العبــاس، األنصــاري، املصـــري،  - ١

تفقــه : مــن فضــالء مصــر ،)هـــ٦٤٥( فقيــه شــافعي، ولــد ســنة .املعــروف بــابن الرفعــة

ــه، مســع احلــديث مــن حمــىي  علــى الظهــري الرتمنــيت، والشــريف العباســي، ولقــب بالفقي

وكانـــت وفاتـــه يف ليلـــة اجلمعـــة ثـــامن عشـــر . الـــدين الـــدمريي ودرس باملدرســـة املعزيـــة

 .)هـ٧١٠(شهر رجب سنة 

 وبـذل النصـائح والكفايـة يف شـرح التنبيـه، املطلـب يف شـرح الوسـيط،: من تصـانيفهو 

ـــان يف  ـــة، واإليضـــاح والتبي الشـــرعية يف مـــا علـــى الســـلطان ووالة األمـــور وســـائر الرعي

  .   )١(و الرتبة يف احلسبة معرفة املكيال وامليزان،

بــدر الــدين حممــد بــن إبــراهيم بــن ســعد اهللا بــن مجاعــة بــن علــي بــن حــازم الكنــاين،  -٢

تكلم، حمـــدث، مفســـر، فقيـــه، أصـــويل، مـــ) بـــدر الـــدين(احلمـــوي، البيـــاين، الشـــافعي 

ولــد حبمــاة يف أربــع ربيــع اآلخــر ، مــؤرخ، أديــب، نــاثر، نــاظم، مشــارك يف غــري ذلــك

، وويل القضــــاء بالقــــدس، والــــديار املصــــرية، وبدمشــــق، ومجــــع بــــني )هـــــ٦٣٩( ســــنة

 القضــاء ومشــيخة الشــيوخ واخلطابــة، وتــويف بالقــاهرة يف عشــرين مجــادى األوىل ســنة

  .)٢(الّشافعي، ودفن قريبا من اإلمام )ـه٧٣٣(

حممد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع بـن أيب الطاعـة القشـريي، املنفلـوطي مثّ القوصـى  -٣

                                  

ــر) ١( ، شــــذرات الــــذهب لعبــــد احلــــي )١/٣٣٦(الــــدرر الكامنــــة ألمحــــد بــــن علــــي العســــقالين: انظــ

شــافعية البــن قاضــي شــهبة ، طبقــات ال)٩/٢٤(، طبقــات الشــافعية للســبكي )٦/٢١(العكــري

، مالحـــق تـــراجم الفقهـــاء املوســـوعة )٢/١٣٥(، معجـــم املـــؤلفني لعمـــر رضـــا كحالـــة )٢/٢١١(

  ).٣/٨١(، الفتاوى الفقهية الكربى )٩/١(الفقهية

، )٥/٢٩٧(، األعـــالم للزركلـــي )٦٤ص(الطـــالع الســـعيد لكمـــال الـــدين جعفـــر األدفـــوي: انظـــر) ٢(

، تـــذكرة احلفـــاظ حملمـــد بـــن أمحـــد الـــذهيب )١/٤٣٩(ينالـــدرر الكامنـــة ألمحـــد بـــن علـــي العســـقال

، طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكي )٦/١٠٤(،  شــــــذرات الــــــذهب لعبــــــد احلــــــي العكــــــري)١/٧٣(

، )١/١٤٣(، معجــم الــذهيب )٢/٢٨٠(، طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة )٣١و٩/٣٠(

  ).١/١٢٠(، حسن احملاضرة )٦/١٠٥(شذرات الذهب لعبد احلي العكري



 

٢٨

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

، )أبــو الفــتح، تقــي الــدين(املصــري، الشــافعي، املــالكي، املعــروف بــابن دقيــق العيــد 

حمــدث، حــافظ، فقيــه، أصــويل، أديــب حنــوي، شــاعر، خطيــب، ولــد يف ينبــع علــى 

، ونشـــأ بقـــوص، ورحـــل إىل )هــــ٦٢٥(ســـنة محـــر مـــن أرض احلجـــازســاحل البحـــر األ

  ،الشام ومصر ومسع الكثري، وويل قضاء الديار املصرية

  .)١()ه٧٠٢سنة/صفر/١١(وتويف بالقاهرة يف

  

  :تالميذه: ثانيا

مـــع شـــهرة القمـــويل يف عصـــره وذيـــاع صـــيته وتدريســـه يف عـــدة مـــدارس اال أن كتـــب 

ــه إال العــدد القليــل مــن التالميــذ، ولكــن مــن خــالل البحــث يف ترمجــة  الــرتاجم مل تــذكر ل

  : القمويل يتبني أن العدد أكثر من ذلك، وأشهرهم

مال ،كجعفــر بــن ثعلــب بــن جعفــر بــن علــي بــن املطهــر بــن نوفــل األدفــوي الشــافعي -١

ــه، أديــبالــدين ، )هـــ٦٨٥( :ولــد يف نصــف شــعبان ســنة، ، مــؤرخ، أبــو الفضــل فقي

  .)٢()هـ٧٤٨:سنة/صفر/١٧( وتويف بالقاهرة يف

                                  

، )٦/٢٨٣(، األعــالم للزركلــي )٣٢٣ص(طــالع الســعيد لكمــال الــدين جعفــر األدفــويال: انظــر) ١(

، الــدرر الكامنــة ألمحــد بــن علــي العســقالين )٢/٢٢١(البــدر الطــالع حملمــد بــن علــي الشــوكاين 

، تـراجم )١٨٢/ ٤(، تذكرة احلفاظ حملمد بـن أمحـد الـذهيب )١/٢٨(، الشهادة الزكية )٢/٤٨(

، طبقـــــات )٣١و٩/٣٠(، طبقـــــات الشـــــافعية للســـــبكي )١/١٤٣(شـــــعراء املوســـــوعة الشـــــعرية 

، معجــم )١١/٧٠(، معجــم املــؤلفني لعمــر رضــا كحالــة)٢/٢٢٩(الشــافعية البــن قاضــي شــهبة 

  ).   ١/٢٥٠(احملدثني حملمد بن أمحد الذهيب 

، الــدرر الكامنــة ألمحــد بــن علــي )٦٤ص(الطــالع الســعيد لكمــال الــدين جعفــر األدفــوي: انظــر) ٢(

ـــــــــــن رافـــــــــــع )١/١٨٢(العســـــــــــقالين ، طبقـــــــــــات الشـــــــــــافعية الكـــــــــــربى )٥٦/ ١(، الوفيـــــــــــات الب

، معجــم املــؤلفني لعمــر )٣/٢٠(، طبقــات الشــافعية البــن قاضــي شــهبة )٣١و٩/٣٠(للســبكي

  ). ٣/١٣٦(رضا كحالة



 

٢٩

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

األمـــوي عبـــد الـــرحيم بـــن احلســـن بـــن علـــي بـــن عمـــر بـــن علـــي بـــن إبـــراهيم القرشـــي  -٢

أبو حممــد اإلمــام العالمــة مــنقح األلفــاظ ،املصــري الشــافعي، مجــال الــدين اإلســنوي

، ودفــن )هـــ٧٧٢( :، وتــويف ســنة)ه٧٠٤( :ق املعــاين ولــد بإســنا يف رجــب ســنةقــوحم

  .)١(برتبته بقرب مقابر الصوفية

حممــد بــن عمــر بــن مكــي بــن عبــد الصــمد بــن عطيــة بــن أمحــد بــن عطيــة املصـــري  -٣

األصــل، الشــافعي، العثمــاين، املعــروف بــابن املرحــل وبــابن الوكيــل صــدر الــدين، أبــو 

 .حمدث، متكلم، أديب، شاعر عبد اهللا فقيه، أصويل،

، ونشـــأ بدمشـــق، وتفقـــه وأخـــذ األصـــلني )هــــ٦٦٥( :ولـــد بـــدمياط يف شـــوال ســـنة

والنحو وأفىت وناظر، ودرس بالشاميتني، وويل مشيخة دار احلديث األشرفية، وناظر 

ابـــن تيميـــة، وانتقـــل إىل حلـــب، فأقـــام �ـــا مـــدة ودرس، مث انتقـــل إىل الـــديار املصـــرية 

  .)٢()هـ٧١٦( :وتويف بالقاهرة سنة سيين،ودرس باملشهد احل

  

  :مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: المطلب الخامس

أمـــا مكانـــة جنـــم الـــدين القمـــويل العلميـــة فقـــد كـــان مـــن علمـــاء الشـــافعية املعـــدودين 

، واملناصـــب العلميـــة الـــيت عـــده عنـــه، والثنـــاء عليـــهويتضـــح ذلـــك مـــن مؤلفاتـــه ونقـــل َمـــن ب

  . توالها

                                  

ــر) ١( ، الــــدرر الكامنــــة ألمحــــد بــــن علــــي )١/٣٣٦(البــــدر الطــــالع حملمــــد بــــن علــــي الشــــوكاين : انظــ

، بغيــــــــــة الوعــــــــــاة )٢/١١٥(الصــــــــــايف ليوســــــــــف األتــــــــــابكي ، املنهــــــــــل )٣٠٧/ ١(العســــــــــقالين

، طبقــات الشــافعية  البــن )٦/٢٢٢(وشــذرات الــذهب لعبــد احلــي العكــري) ٢/٩٢(للســيوطي

  ).٩٨/ ٣(قاضي شهبة 

، الــدرر الكامنــة ألمحــد بــن علــي )٦٤ص(الطــالع الســعيد لكمــال الــدين جعفــر األدفــوي: انظــر) ٢(

وشـــذرات الـــذهب ) ١٥/٤٦(بـــن أمحـــد الـــذهيب  واملختصـــر احملتـــاج حملمـــد) ٥٦/ ٢(العســـقالين

ــري ــد احلـــي العكــ ، وطبقــــات )٣١و ٩/٣٠(وطبقـــات الشـــافعية الكــــربى للســـبكي ) ٦/٤٠(لعبـ

  ).٢/٢٣٣(الشافعية البن قاضي شهبة 



 

٣٠

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

القضـاة تقـي الـدين ابـن بنـت األغـر بلـدة غـرب قمولـه، ومعهـا مجلـة مـن  واله قاضي

بالد قوص كإسنا وإدفو وأسوان مدة، مث نقل إىل منية ابن خصيب، واألمشونني، واستمر 

علــى ذلــك إىل أن تــويف ابــن بنــت األغــر، وتــوىل القضــاء تقــي الــدين ابــن دقيــق العيــد أقــره 

ذلك، فـاتفق أنـه سـافر للسـالم علـى القاضـي  على ذلك وأرسل إليه كتابا باستمراره على

الكتـاب عليـه، فوصـل القـاهرة وسـلم علـى الشـيخ فأكرمـه الشـيخ  تقي الـدين قبـل وصـول

وعظمــه، مث اتفــق يف تلــك املــدة وفــاة قاضــي اســيوط فــواله بأســيوط ومنفلــوط، فأقــام �ــا 

تــه قاضــي مــدة، مث تــوىل بعــد ذلــك الشــرقية، ومــات القاضــي تقــي الــدين، مث واله بعــد وفا

القضــاة بــدر الــدين ابــن مجاعــة الغربيــة، فأقــام �ــا مــدة إىل أن حصــل لــه كــالم مــن ركــن 

الـدين بيـربس اقتضـى احلـال عزلـه، فعـزل وأقـام بالقـاهرة بطـاال، وعـزل القاضـي بـدر الــدين 

بن مجاعة، وتويف قاضي القضاة مجال الدين الزرعي، وكان إذ ذاك النائب مبصـر القاضـي 

يزي، فــامتنع مــن النيابــة عــن الزرعــي وفــاء البــن مجاعــة، فحينئــذ أرســل مجــال الــدين الــوج

الزرعي إىل الشيخ جنم الدين القمويل هذا ليكون نائبا مبصـر، فحضـر وتقلـد نيابـة مصـر، 

وأقام مدة والته الزرعـي، فلمـا عـزل وأعيـد قاضـي القضـاة بـدر الـدين اسـتمر إىل أن عـزل 

وتــوىل قاضــي القضــاة جــالل الــدين التميمــي ابــن مجاعــة نفســه مــرة ثانيــة بســبب الصــدر، 

القرشـــي بلغـــه أن الشـــيخ جنـــم الـــدين ضـــعيف فتوجـــه إىل منزلـــه مبصـــر وعـــاده وواله فقبـــل 

واليته، فأقام أياما يسرية ومات، وكان لـه مهـة، و�ضـة، وديـن حسـن، وعلـم وافـر، وسـرية 

فائزيــة مبصــر، مشــكورة، وطريقــة حممــودة، درس باملدرســة الفخريــة بالقــاهرة، وباملدرســة ال

  .)١(وويل احلسبة الشريفة �ا، ومل يزل معه إىل حني وفاته

  

  

                                  

، الطالع السـعيد لكمـال الـدين جعفـر )١٥٤-٣/١٥٣(ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني    :    انظر )١(

، واملختصـر احملتـاج حملمـد )٢/٥٦(ألمحـد بـن علـي العسـقالين، الـدرر الكامنـة )٦٤ص(األدفـوي

، وطبقات الشـافعية )٦/٤٠(، وشذرات الذهب لعبد احلي العكري)١٥/٤٦(بن أمحد الذهيب 

 ).٢/٢٣٣(، وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة)٣١و٩/٣٠(الكربى للسبكي 



 

٣١

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

وقـد كــان مــن الفقهــاء املشــهورين والصـلحاء املتــورعني حيكــى أن لســانه كــان ال يفــرت 

  .)١(عن قول ال إله إال اهللا ومل يربح يفيت ويدرس ويصنف ويكتب

ــــد النقــــل، حَســــُن وهــــو مــــن الفقهــــاء الفضــــالء والقضــــاة النــــبالء، وافــــر العقــــل، ج ّي

  .التصرُّف، دائم الِبشر والتعّرف، له دين وتعبُّد، واجنماع عن الباطل وتفّرد

  .)٢(وكان ثقة صدوقاً 

ـــا عنـــه لـــيس مبصـــر أفقـــه مـــن  وكـــان الشـــيخ صـــدر الـــدين ابـــن الوكيـــل يقـــول فيمـــا نقـــل لن

  .القمويل

خطــأ وال قــال يل أربعــني ســنة أحكــم مــا وقــع يف حكــم : وقــال الكمــال جعفــر األدفــوي

  .)٣(وكان مع جاللته يف الفقه عارفا بالنحو والتفسري ،مكتوب فيه خلل مين

، وتعلـق بأسـباب الرقـى فـارتقى وغـاص تسربل بسـربال الـورع والتقـى: وقال األسنوي

  .حىت انتظم يف سلكهم مع األولياء فركب يف فلكهم وأكرمهم

الصدر كثري الذكر والـتالوة كان إماما يف الفقه عارفا باألصول والعربية صاحلا سليم 

  .)٤(متواضعا متوددا كرميا كبري املروءة

  

  

  

                                  

ل الدين جعفر ، الطالع السعيد لكما)٣١و ٩/٣٠(طبقات الشافعية للسبكي  :انظر )١(

  ).٦٤ص(األدفوي

) هـــ٧٦٤: ت(أعيــان العصــر وأعــوان النصــر لصــالح الــدين خليــل بــن أيبــك الصــفدي  :انظــر )٢(

  ).٣٦٤و١/٣٦٣(

ــر )٣( ، الطــــالع الســــعيد لكمــــال الــــدين جعفــــر )٣١و ٩/٣٠(طبقــــات الشــــافعية للســــبكي  :انظــ

  ).١/١١٧(، املنهل الصايف ليوسف األتابكي )٦٤ص(األدفوي

  ).٧٥و ٦/٧٤(شذرات الذهب لعبد احلي العكري :انظر )٤(



 

٣٢

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :يمذهبه الفقه، و عقيدته: المطلب السادس

  : عقيدته: أوال

، والـــيت ترمجـــت للقمـــويل شـــيئاً عـــن عقيدتـــه بـــل  تـــذكر املراجـــع الـــيت اطلعـــت عليهـــامل

العصــر ومــا كــان ، ولكــن بــالنظر يف ذلــك ترمجــة عامــة بــدون التعــرض لعقيدتــه ذكــرت لــه

، ومـا كـان مـن  كانـت مدعومـة مـن احلكـام والـوالةسـائدا فيـه مـن املعتقـدات والطـرق الـيت

ـــّذين كانـــت هلـــم املنـــاظرات مـــع احلنابلـــة  شـــيوخه كبـــدر الـــدين ابـــن مجاعـــة وابـــن الرفعـــة ال

الـــــذي كـــــانوا  )١(وخاصـــــة شـــــيخ اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة فيمـــــا يتعلـــــق باعتقـــــاد األشـــــاعرة

انتشــار التصــوف ودعمــه مــن احلكــام والــوالة ايضــاً، وكــذلك كــان  ، وكــذلك)٢(يعتقدونــه

تالميـــذه ومـــن عـــاش يف ذلـــك العصـــر كالكمـــال األدفـــوي وابـــن املرحـــل وتـــاج الـــدين ابـــن 

السبكي صاحب الطبقات وغريهم كثري مـن الفقهـاء الشـافعية الـذين كـانوا علـى مـذهب 

الميــذه ومــن عاشــوا معــه األشــاعرة واملــدافعني عنــه، فهــوالء هــم شــيوخه وعلمــاء عصــره وت

 ،ومــــنهم كمــــا  أســــلفت تــــاج الــــدين ابــــن الســــبكي يف طبقاتــــه ،واثنــــوا عليــــه أشــــد الثنــــاء

وقــد عـرف عــنهم أ�ــم  ،والكمـال األدفــوي يف الطـالع الســعيد وابــن املرحـل كمــا نقـل عنــه

ـــــــون إىل التصـــــــوف ـــــــوىل يف ذلـــــــك الـــــــ ،مييل زمنومعلـــــــوم أن املقـــــــدم واملقـــــــرب وامل

                                  

إن : ، فقـالواتوهم أتباع أيب احلسن األشـعري، وهـم يثبتـون األمسـاء، وبعـض الصـفا: األشاعرة)  ١(

حـي علـيم قـدير والكـالم لـه :هللا سبع صفات عقلية يسمو�ا معاين وهي جمموعة يف قـول القائـل

  . خمالف لطريقة السلفإرادة وكذلك السمع والبصر وإثبا�م هلذه الصفات 

ــر ــل أليب الفــــتح الشهرســــتاين : انظــ ، جممــــوع فتــــاوى ورســــائل ابــــن عثيمــــني )١/٩٤(امللــــل والنحــ

  ).٢/١٠٩(، الفصل يف امللل لعلي بن أمحد الظاهري  )٤/١٢٢(

                     عفيــــــف الــــــدين عبــــــد اهللا بــــــن ، مــــــرآة اجلنــــــان ل)١٤/٥٠(البدايــــــة والنهايــــــة البــــــن كثــــــري : انظــــــر) ٢(

ــــافعي ــــن علــــي العســــقالين  ، رفــــع)٤/٢٨٧(       الي ، )١/٣٤٣(اإلصــــر عــــن قضــــاة مصــــر ألمحــــد ب

عبــد اهللا عبــد : مقــدمات يف حتقيــق املطلــب العــايل، رســائل علميــة باجلامعــة اإلســالمية، للطالــب

ــذلك للطالــــب)٤٣-٤٢ص(الــــرمحن  ــذلك للطالــــب)٤٦ص (أمحــــد موســــى : ، وكــ عبــــد : ، وكــ

  ).٤٦ص(الباسط حاج 



 

٣٣

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

والقمويل ويل القضاء وناب يف احلكـم ودرس يف  ،)١(ألشاعرةهو من كان على مذهب ا 

، فهــذه قــرائن تــدل علـى أن القمــويل رمبــا يكــون )٢(قــاهرة واملنيــا والشــرقية والغربيـةقـوص وال

    .وال يوجد دليل قاطع يكون حجة يف ذلك واهللا تعاىل أعلم ،قد تأثر �ما

  :مذهبه الفقهى: ثانيا

  .)٣(املذهب يفهو شافع أما عن مذهب القمويل

  

  :مؤلفاته: المطلب السابع

  :صنف القمويل عدة تصانيف وهي كما يلي

وهــو شــرح مطــول أقــرب تنــاوال مــن املطلــب وأكثــر  ،البحــر احملــيط يف شــرح الوســيط - ١

  .)٤(منه وإن كان كثري االستمداد منه فروعا وأمشل

وهـو خمطـوط  خلـص أحكامـه    ،تلخيص البحر احملـيطوهو كتابنا هذا، جواهر البحر  - ٢

 .كتلخيص الروضة من الرافعي

 .تكملة املطلب العايل شرح وسيط الغزايل  - ٣

                                  

ــر) ١( ، رفـــــــع )١٠/١٤٩و ٩/٢٥٥و ١٦٣/ ٩و ٦/١٤٦(طبقـــــــات الشـــــــافعية  للســـــــبكي :  انظـــــ

، مقدمات حتقيـق املطلـب العـايل، )١/٣٤٣(اإلصر عن قضاة مصر ألمحد بن علي العسقالين 

ــرمحن : رســـائل علميـــة باجلامعــــة اإلســـالمية، للطالــــب ــد الـ ، وكــــذلك )٤٣-٤٢ص(عبـــد اهللا عبــ

  ).٤٦ص(عبد الباسط حاج : ، وكذلك للطالب)٤٦ص(أمحد موسى : للطالب

ـــدين جعفـــر األدفـــوي: رانظـــ) ٢( ، طبقـــات الشـــافعية  للســـبكي )٦٤ص(الطـــالع الســـعيد لكمـــال ال

، )١/٢٢٢(، األعـــــالم للزركلـــــي )٢/٢٥٤(، طبقــــات الشـــــافعية البــــن قاضـــــي شــــهبة )٩/٣٠(

  ).١٤/١٥١(البداية والنهاية البن كثري 

واألعـالم للزركلـي ، )٣٨٤و ١/٣٨٣(بغية الوعاة للسيوطي يف طبقات اللغويني والنحاة  :انظر )٣(

)١/٢٢٢.(  

  ). ٢٥٤/ ٢(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر) ٤(



 

٣٤

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 .تكملة تفسري اإلمام فخر الدين الرازي وهو مطبوع  - ٤

 .)١(خمطوط ،شرح أمساء اهللا احلسىن  - ٥

     .حمقق يف رسالة علمية جبامعة القاهرة ،)٢(حتفة الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب -٦

  

  :وفاته: المطلب الثامن

مبصــر، وصــلي عليــه  )ه٧٢٧( تـويف يف يــوم اخلمــيس الســادس مــن شـهر رجــب ســنة

مــن الغــد جبــامع مصــر، ودفــن بصــفح املقطــم وويل بعــده نيابــة القضــاء الشــيخ جنــم الــدين 

  .)٣("البالسي

  .)٤(وقد مات يف أيام املستكفي

  

  

  

                                  

، املنهـل )١/١٠٢(، الدرر الكامنة ألمحد بـن علـي العسـقالين)١/٢٢٢(األعالم للزركلي :انظر) ١(

، شـذرات الـذهب لعبـد )١/٣٨٣(، بغية الوعـاة للسـيوطي )١/١١٧(الصايف ليوسف األتابكي

/ ٢(، طبقـات الشـافعية البـن قاضـي شـهبة )٩/٣٠(، طبقات السبكي )٧٤/ ٦(احلي العكري

  ).٢٦٨/ ١(، طبقات املفسرين للسيوطي )٢٥٤

، )١٠٢/ ١(، الـــدرر الكامنـــة ألمحـــد بـــن علـــي العســـقالين)١/٢٢٢(األعـــالم للزركلـــي : انظـــر) ٢(

، وشــــذرات )٣٨٣/ ١(، بغيــــة الوعــــاة للســــيوطي)١/١١٧(املنهــــل الصــــايف ليوســــف األتــــابكي 

، طبقـــات الشـــافعية )٩/٣٠(، طبقـــات الشـــافعية الكـــربى )٦/٧٤(ب لعبـــد احلـــي العكـــريالـــذه

  ).١/٢٦٨(، طبقات املفسرين للسيوطي )٢/٢٥٤(البن قاضي شهبة 

 )١٥٤-٣/١٥٣(ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني  :انظر )٣(

  ).١/٣٦٤(أعيان العصر وأعوان النصر لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي  :انظر )٤(



 

٣٥

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  ،)الجواهر البحرية(التعريف بالكتاب: المبحث الثاني

  :وفيه ستة مطالب

  :تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف: المطلب األول

: بــالرجوع إىل نســخ املخطــوط، وإىل املصــادر واملراجــع ذات الصــلة يتبــني أن الكتــاب

  : ملؤلفه أمحد بن حممد القمويل، وبيان ذلك فيما يلي) جواهر البحر(اجلواهر البحرية 

: بته إىل نفســه، حيــث قــال رمحــه اهللا مــا نصـــهنســكتابــه بتصــريح املؤلــف يف مقدمــة   -١

  ".ومسيته اجلواهر البحرية"

وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة ومباحـث : "قال الصفدي -٢

  .)١("مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر

  .)٢("ر احمليط، وكتاب جواهر البحرصاحب البح:"عنه قال ابن السبكي -٣

: مث خلـــص أحكامـــه خاصـــة كتلخـــيص الروضـــة مـــن الرافعـــي، مســـاه:"قـــال األســـنوي -٤

  .)٣("جواهر البحر

وصــنف يف الفقــه البحــر احملــيط شــرح بــه الوســيط للغــزايل يف حنــو مــن : "قــال العبــادي -٥

احملــيط يف  جــواهر البحــر: عشــرين جملــدة، مث اختصــره يف مثانيــة جملــدات خبطــه ومســاه

  .)٤(شرح الوسيط

البحـــر احملـــيط، مث : َشـــرََح القمـــويل الوســـيط يف جملـــدات مســـاه: "قـــال حـــاجي خليفـــة -٦

  .)٥("جواهر البحر وهو املخطوط بني أيدينا: خلصه ومساه

  
                                  

 ).٨/٦١(الوايف بالوفيات صالح الدين خليل الصفدي  :انظر )١(

 ).٣١-٩/٣٠(طبقات الشافعية الكربى  :انظر )٢(

 ).٢/١٦٩(طبقات الشافعية  :انظر )٣(

 ).١٥٤-٣/١٥٣(ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني  :انظر )٤(

 ).٢/٢٠٠٨(كشف الظنون حلاجي خليفة  :انظر )٥(



 

٣٦

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

البحـــر احملـــيط، مث : وعـــين بالوســـيط يف فقـــه الشـــافعية، فشـــرحه ومســـاه: "قـــال الزركلـــي -٧

  .)١("بحر جملدات منه يف األزهريةجواهر ال: جرد نقوله ومساه

ربعــني جملــدة، مث أالبحــر احملــيط يف شــرح الوســيط للغــزايل يف حنــو : "قــال عمــر كحالــة -٨

  .)٢("جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي: خلص أحكامه يف كتاب مساه

  :ابن امللقن - ٩

  :)٣(العقد املذهب قال ابن امللقن يف

ــــاب  اليمــــين يترمجــــة األصــــبح يف معــــني أهــــل التقــــوى علــــى التــــدريس "صــــاحب كت

  .."والفتوى

يف  -رمحـه اللَّـه- نقـل عنـه الشـيخ جنـم الـدين القمـويل يوهذا الكتـاب هـو الـذ :قال

  .حبره

  :يالسكس – ١٠

  :)٤(طبقات صلحاء اليمن ويف

ـــد بـــن عمـــر  :ىف هـــذا الكتـــاب اليمـــين يقـــال السكســـ ـــّدين ُحمَمَّ عنـــد ذكـــر مجـــال ال

ـــاب زواهـــر اجلَْـــَواِهر َوألـــف  . .الفـــارقي َـــة وَكت ـــاب َمسَّـــاُه اْلِكَفاي ـــا كت َه ـــه ِمنـْ ـــا ِيف اْلِفْق كتب

  .اْخَتَصرَُه من َجَواِهر اْلَقُموِيلّ َوُهَو ِيف قيد اْحلََياة َحال مجع َهَذا اْلُمْخَتصر

  

  
                                  

 ).١/٢٢٢(األعالم للزركلي  :انظر )١(

 ).٢٩٩-١/٢٩٨(معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة :انظر )٢(

  ).٣٨٨ص(العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن  :انظر )٣(

  املعروف بتاريخ الربيهي/ طبقات صلحاء اليمن :انظر )٤(

 -)٤١و ٤٠ص) (هـــ٩٠٤: املتــوىف(لعبــد الوهــاب بــن عبــد الــرمحن الربيهــي السكســكي اليمــين 

 .صنعاء –مكتبة االرشاد : الناشر -عبد اهللا حممد احلبشي : احملقق



 

٣٧

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

   :)١(كشف الظنون  يف خليفة يحاج - ١١

حممــد القمــويل يف  أمحــد بــن: جنــم الــدين أبــو العبــاس: شــرحه: "خليفــة يقــال حــاج

   جملدات

  ) جواهر البحر (  :ومساه ،مث خلصه ،)البحر احمليط (  :مساه

  عمر بن حممد اليمين  :سراج الدين :وخلص هذا التلخيص   

  ". )جواهر اجلواهر : ( ومساه ،سبع ومثانني ومثامنائة ،)٨٨٧( سنة :املتوىف

  :يالبغداد الباباين – ١٢

أن : )٢(املكنون يف الـذيل علـى كشـف الظنـونإيضاح  يف يالبغداد وقد ذكر الباباين

  .)جواهر البحرين ( مسى كتابه  القمويل

  :يالسيوط – ١٣

  :األشباه حيث قال يف يالسيوط ومن العلماء الذين نسبوا الكتاب للقمويل

كاإلميـان بـاهللا تعـاىل   :عدم اشرتاط النية يف عبادة ال تكون عادة أو ال تلتـبس بغريهـا

و املعرفة و اخلوف و الرجـاء و النيـة و قـراءة القـرآن و األذكـار أل�ـا متميـزة بصـور�ا 

نعـــم جيـــب يف القـــراءة إذا كانـــت منـــذورة لتمييـــز الفـــرض مـــن غـــريه نقلـــه القمـــويل يف 

َمـا قَالَـُه اْلَقاِضـي احلَُْسـْنيُ، : اْلُفـُروعِ  َوِمن :وقال أيضا  .)٣(اجلواهر عن الروياين و أقره

ـــْبُح، َفَســـلََّم : َونـََقَلـــُه اْلَقُمـــوِيلُّ ِيف اْجلَـــَواِهرِ  ـــْبِح ظَان�ـــا أَنَّـــُه الصُّ أَنَّـــُه لَـــْو قـَنَـــَت ِيف ُســـنَِّة الصُّ

َـــانَ  ـــاَل اْلَقاِضـــي. َوب ـــ: َق ـــاِل الصَّ َع ـــاُن أَفـْ َي ـــكِّ يـَْبطُـــُل ِلَشـــكِِّه ِيف النـِّيَّـــِة، َوِإتـْ ـــى الشَّ َالة َعَل

يـَْقَتِضي اْلُبْطَالنَ 
  .عشرة مواضع حوايل هذا يف يوقد ذكر السيوط   .)٤(

                                  

 ).٢/٢٠٠٨(كشف الظنون حلاجي خليفة :انظر )١(

  ).٣/٣٧٥(: انظر) ٢(

) هـــ٩١١: املتــوىف(األشــباه والنظــائر لعبــد الــرمحن بــن أيب بكــر، جــالل الــدين الســيوطي  :انظــر )٣(

  ).١٢ص(

  ).٤٧ص(: انظر) ٤(



 

٣٨

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :يشيخ اإلسالم زكريا األنصار  – ١٤

حيــــث  يومــــن العلمــــاء الــــذين نســــبوا الكتــــاب لــــه شــــيخ اإلســــالم زكريــــا األنصــــار 

وجـزم بـه يف  قمـويل يف حبـرهوالتصريح بقوله والفصد إىل هنا من زيادتـه ونقلـه ال":قال

  .)١("جواهره

  ."جواهر البحر"غري كتاب " البحر احمليط"فقد بنيَّ شيخ اإلسالم أن كتاب 

  .كتاب أسىن املطالب  موضعا يف ٤٤ حوايل وقد ذكر ذلك يف

  :اخلطيب الشربيين – ١٥

احملتـــاج  كتابـــه مغـــين  يف اخلطيـــب الشـــربيين وممـــن نصـــوا علـــى نســـبة الكتـــاب للقمـــويل

تلفـــت األرض أوال اســـرتد أجـــرة املســـتقبل وكـــذا املاضـــي كمـــا يف وإن " :حيـــث قـــال

  .)٢("جواهر القمويل

واألوىل أن يناما يف فـراش واحـد إذا : قال القمويل يف اجلواهر: "خرآموضع  وقال يف

  .)٣("راد، سيما إذا عرف حرصها على ذلكمل يكن ألحدمها عذر يف االنف

  :يالرمل – ١٦

  :حيث قال على نسبة الكتاب للقمويل" �اية احملتاج"كتابه   يف يونص أيضا الرمل

وقـــال القمـــويل يف البحـــر نقـــال عـــن الشـــيخ أيب حامـــد واحملـــاملي ردا علـــى أيب غـــامن "

وإمنـــــا اخلـــــالف يف االســـــتخالف  :صـــــاحب ابـــــن ســـــريج يف تأويـــــل نـــــص املختصـــــر

  .)٤("بعذر

   .ونسب له الكتاب غري هؤالء كثري من علماء املذهب

                                  

  ).١/٨٣(لزكريا األنصاري   أسىن املطالب :انظر )١(

  ).٣/٤٨٤( مغين احملتاج للشربيين :انظر )٢(

  ).٤/٤١٤( مغين احملتاج للشربيين :انظر )٣(

  ).٢/٢٦٦(�اية احملتاج للرملي  :انظر )٤(



 

٣٩

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :أهمية الكتاب، ومكانته العلمية: لثانيالمطلب ا

 ،وأغزرهـا علمـا وأكثرهـا مسـائل يكتاب البحر احمليط من أهـم كتـب املـذهب الشـافع

وشــرح الوســيط يف الفقــه يف جملــدات كثــرية وفيــه نقــول غزيــرة ومباحــث : "قــال الصــفدي

  . )١("مفيدة، ومساه البحر احمليط، مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر

  .)٢("جواهر البحر: وقد خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي، مساه

  

  :منهج المؤلف في النص المحقق: المطلب الثالث

  .خلص املؤلف أحكامه خاصة، كتلخيص الروضة من الرافعي

وقد عىن مصـنَفه بـذكر األدلـة املختصـرة السـهلة مـن الكتـاب والسـنة؛ ليسـهل القضـاء 

وجعلتـه أحكامـاً جمـردة : "املصنف رمحـه اهللا يف مقدمـة الكتـاب مـا نصـهواإلفتاء منه، قال 

عن األدلة إال الـدليل السـهل، وقصـدت بـذلك تسـهيل مراجعتـه، والنقـل منـه، واالعتمـاد 

  ".عليه يف الفتيا واحلكم

  .وقد أورد أقوال فقهاء املذهب الشافعي، والنقل عن بقية املذاهب

كتـــب   املســـائل املنصـــوص عليهـــا يف -كـــل   إن مل يكـــن -واهـــتم املؤلـــف بـــذكر جـــل 

  .فهو كثُري املسائِل والفروع ،املذهب

إذا قـام بالنقـل عـن إمـام  –رمحـه اهللا  – وقد الحظت وأنـا أقـوم بـالتحقيق أن القمـويل

كثـــٍري مـــن   ويف ،صـــاغ عبارتَـــه بأســـلوبه وفهِمـــه هـــو ومل يقتصـــر علـــى صـــياغة َمـــن نقـــل عنـــه

فهــو يهــتم  ،ســهل وأرشــق وأنفــع مــن عبــارة َمــن نقــل عنــهأ النُـُقـوالت تكــون عبــارُة القمــويل

  .بشرح عبارة َمن ينقل عنه شرحا خمتصرا جدا بكلمات غري خملة

وقـال : "ذكر َمن ينقل عنهم من األئمـة فيقـول مـثال –رمحه اهللا  –ورمبا أغفل املؤلف 

  ."وقيل كذا"، أو "بعض الفقهاء
                                  

 ).٨/٦١(الوايف بالوفيات صالح الدين خليل الصفدي  :انظر )١(

 ).٢/١٦٩(طبقات الشافعية  :انظر )٢(



 

٤٠

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

ذكرهـا أئمـة املـذهب ويـرد عليهـا  يتمواضـع كثـرية االعرتاضـات الـ هذا ويورد املؤلف يف

  .ويفندها مث يرجح

تصــنيف هــذا الكتــاب علــى مــا يقــرب مــن مائــة  يف –رمحــه اهللا  –وقــد اعتمــد املؤلــف 

فصـار كتابـه جامعـا للمـذهب  ،واملعاصـرين ،واملتـأخرين ،تشـمل كتـب املتقـدمني ،مصنف

  .بكل أطواره ومراحله

  

  :محققاصطالحات المؤلف في النص ال: المطلب الرابع

  :مصطلحات خاصة بأئمة المذهب وكتبهم: أوال

سـواء كانـت  ،كتاب اجلـواهر مجلـة مـن املصـطلحات  يف –رمحه اهللا  – لقد وضع القمويل

  :فمن هذه املصطلحات ،لألئمة أو مصطلحات علمية

  " قال أبو حممد"قوله  – ١

حممــد فَعَرفــُت أنــه يقصــد بــه الربيــع بــن ســليمان بــن داود  فقــد تتبعــت نقلــه عــن أيب

اجليــزي أبــو حممــد األزدي مــوالهم املصــري األعــرج أحــد أصــحاب الشــافعي والــرواة 

  .عنه

  :"يقال العباد"إذا قال  – ٢

كــــان مــــن كبــــار   ،فإمنــــا يقصــــد بــــه أبــــا احلســــن العبــــادي بــــن األســــتاذ أيب عاصــــم 

  .وهو مصنف كتاب الرقم ،اخلراسانيني

  :"قال الفراء"وإذا قال  – ٣

فإمنا يقصد به احلسني بن مسعود بن حممـد العالمـة حميـي السـنة أبـو حممـد البغـوي 

  .ويعرف بابن الفراء تارة وبالفراء أخرى

  :"قال عز الدين أو العز"وإذا قال  – ٤

الغايـــة ىف (ز الـــدين بـــن عبـــد الســـالم ىف كتـــاب فاملقصـــود بـــه ســـلطان العلمـــاء عـــ

  .غري كتب القواعد الفقهية ،الفقه غريه وال يعرف له يف )اختصار الكفاية



 

٤١

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :"يقال القاض"إذا قال  – ٥

  .كغريه من املتأخرين  ،فإمنا يقصد به القاضي أبو علي حسني بن حممد املروزي

  :"قال الروياين" :وإذا قال – ٦

  ."حبر املذهب"كتابه   فيقصد ما قاله يف

  :"يقال املاورد"وإذا قال  – ٧

   ."ياحلاو "كتابه   اله يففيقصد ما ق

  :"يقال الرافع"وإذا قال  – ٨

  .إال إذا نص على خالفه ،قصد ما قاله ىف كتابه شرح الوجيزيف

  :"يقال النوو "وإذا قال  – ٩

  .إال إذا نص على خالفه ،"روضة الطالبني"كتابه   قصد ما قاله يفيف

  :"يقال القاض"وإذا قال  – ١٠

  ."الفتاوى"كتابه   ويقصد ما قاله يف ،حسني يفهو القاض

  :"قال اإلمام"وإذا قال  – ١١

  ."لب�اية املط"كتابه   يف فهو اجلويين

  :"الكايف قال يف"وإذا قال  – ١٢

الـزبري بـن أمحـد بـن سـليمان بـن عبـد اهللا  :يعبـد اهللا الـزبري  أليب فهو كتـاب الكـايف

بــن عاصــم بــن املنــذر بــن الــزبري بــن العــوام األســدي، أبــو عبــد اهللا الــزبريي البصــري 

  .أحد أئمة الشافعية

  :"قال ابن شداد"وإذا قال  – ١٣

فهــو يوســف بــن رافــع بــن متــيم بــن عتبــة بــن حممــد بــن عتــاب قاضــي القضــاة �ــاء 

املــوجز البــاهر "ىف كتابـه صـلي املولــد واملنشـأ احللــيب الـدين أبــو احملاسـن األســدي املو 

  ."يف الفقه



 

٤٢

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :"قال صاحب الذخائر"وإذا قال  – ١٤

فهو جملي بن مجيع بـن جنـا، القرشـي املخزومـي االرسـويف االصـل، املصـري املسـكن 

متعب ملن يريد  ،وهو كتاب كثري الفروع والغرائب إال أن ترتيبه غري معهود ،والوفاة

  .ائل منه، وفيه أيضا أوهاماستخراج املس

  :"قال الغزايل"وإذا قال  – ١٥

  .إال إذا نص على خالفه ،"الوسيط"كتاب   فهو ما قاله يف

  :"قال صاحب التقريب"وإذا قال  – ١٦

  .فهو أبو احلسن القاسم بن القفال الشاشي الكبري

  :"قال ىف اإلفصاح"وإذا قال  – ١٧

  .أبو علي الطربيفهو كتاب للحسن وقيل احلسني بن القاسم 

  :"قال القفال"وإذا قال  – ١٨

  .وهو ما زال خمطوطا ،العمدة يف فروع الشافعية :كتابه  يف يفهو القفال الشاش

  :"قال أبو اسحاق العراقي"وإذا قال  – ١٩

ــه   فهــو إبــراهيم بــن منصــور بــن مســلم أبــو إســحاق العراقــي الفقيــه املصــري يف كتاب

  .وهو مل يطبع" شرح املهذب"

  :"اجلمهور"إذا ذكر لفظ  – ٢٠

  .فقط يفإمنا يقصد به مجهور علماء املذهب الشافع

حيـث ال مينـع مـرور الفـارس  يرفعـه إىل" :قولـه عنـد ذكـر إحـداث اجلنـاح :من ذلك

ابــــن شــــريح، واملتــــويل إىل ابــــن خــــريان  ونســــبه املــــاوردي إىل ،حتتــــه منصــــوب الــــرمح

  ."وضعفه اجلمهور

  

  



 

٤٣

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :"التتمة قال يف"إذا قال  – ٢١

فيقصــد " قــال املتــويل"وكــذلك إذا قــال  ،-رمحــه اهللا  – فاملقصــود بــه اإلمــام املتــويل

  ".التتمة  قاله يف

  

  :مصطلحات لفظية: ثانيا

  أوجه عبارات يُعلم منها أن اخلالف أقوال للشافعي، أو -رمحه اهللا  – ذكر القمويل

  .ألصحابه، أو مركب منهما

ويف قـــول، ويف قـــول قـــدمي، ويف قـــول كـــذا، فـــاألظهر، واملشـــهور، والقـــدمي، واجلديـــد، 

  .والقوالن، واألقوال، هذه يعرب �ا عن أقوال اإلمام الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه

واألصــــح، والصــــحيح، وقيــــل، ويف وجــــه، والوجهــــان، واألوجــــه، ألوجــــه األصــــحاب 

  .والنص للمركب منهما يقينا

أو مـــــن أوجـــــه واملـــــذهب حـــــني يعـــــرب بـــــه حمتمـــــل ألن يكـــــون مـــــن أقـــــوال الشـــــافعي 

األصحاب أو من املركب منهما، وقد يعرب يف بعض املسائل باملنصوص ويف بعضها بفـي 

  .قول أو وجه

  :التعبير باألظهر

  -:يستفاد منه أربع مسائل) األظهر(إذا عرفت هذا فاعلم أن تعبريه بـ

  . اخلالفية، يعين أن املسألة ذات خالف: األوىل

املسالة قوالً راجحاً وقوالً مرجوحاً، والـراجح هـو املـذكور، األرجحية، يعين أن يف : والثانية

  .واملرجوح هو املقابل

أو مـن أقوالـه ال مـن  كـون اخلـالف فيـه قوليـاً، أي مـن قـول اإلمـام الشـافعي : والثالثة

  .األوجه اليت ذكرها أصحابه

لفتـــوى ظهـــور املقابـــل، يعـــين أن املقابـــل ظـــاهر يف نفســـه وإن كـــان املعتمـــد يف ا: والرابعـــة



 

٤٤

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .واحلكم على األظهر

  :ومجلة ما يف املنهاج من التعبري باألظهر أربعمائة إال مخسة

  .أحدمها يف الرهن، واآلخر يف الوصايا: التعبري بأظهرها يف موضعني: منها

  .التعبري بأظهرمها يف كتاب العتق يف فصل أعتق يف مرض موته: ومنها

  :التعبير بالمشهور

  -:فاد منه أربع مسائليست) املشهور(وتعبريه بـ

  .اخلالفية وقد مر معىن ذلك: األوىل

  .األرجحية وقد مر معىن ذلك أيضاً : الثانية

  .غرابة املقابل، أي كونه خفياً غري مشهور، فهو ضعيف: والثالثة

أو مـــن أقوالـــه ال مـــن  كـــون اخلـــالف قوليـــاً، أي مـــن قـــويل اإلمـــام الشـــافعي : والرابعـــة

  .اهللا عنهماألوجه اليت ألصحابه رضي 

  :التعبير باألصح

  .اخلالفية، واألرجحية، وقد مر معنامها: يستفاد منه أربع مسائل) األصح(وتعبريه بـ

  .والثالثة صحة املقابل، لقوة اخلالف بقوة دليل املقابل

والرابعــــة كــــون اخلــــالف وجهــــاً ألصــــحاب اإلمــــام الشــــافعي، يســــتخرجونه مــــن قواعــــده 

  .)١(بعضها، فاخلالف ألصحابه يف املسألةونصوصه، وجيتهدون يف 

                                  

استنباطها من كالم اإلمام، كأن يقيس ما سكت عنه على مـا نـص عليـه لوجـود  :ختريج الوجوه(١) 

  .معىن ما نص عليه فيما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك املعىن أو استنبطه من كالمه

أو يســتخرج حكــم املســكوت عنــه بعــد دخولــه بعــد عمــوٍم ذكــره، أو قاعــدة قررهــا كــذا يف اآليــات 

األوجـــه باجتهــاد مـــن األصــحاب أن يســـتنبطوا األحكــام مـــن  وقـــد تكــون .البينــات البــن قاســـم

مهم يف االســتدالل نصــوص الشــارع، لكــن يتقيــدون يف اســتنباطهم منهــا بــاجلري علــى طريقــة إمــا

         =فيه، و�ذا يفارقون ا�تهد املطلق، فإنه ال يتقيد بطريق غريه،  وشروطه ومراعاة قواعده

 



 

٤٥

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

                                                                                          

  .وال مبراعاة قواعده وشروطه     = 

والوجهـــان قـــد يكونـــان لشخصـــني أو لشـــخص، فـــإن كـــان لواحـــد فـــالراجح منهمـــا مـــا عليـــه 

  .املعظم ترجيحاً، أو ما اتضح دليله، أو من أكثر فبرتجيح جمتهد آخر اجتهاداً نسبياً 

  اآلخذون عن الشافعي بالوساطة 

 وأصحاب الشافعي اآلخذون عنه بالوساطة كثريون ال حيصون، لكن اشـتهر مـنهم مجاعـة يف

اســــتنباط األحكــــام مــــن نصوصــــه، وتوجيههــــا والتفريــــع عليهــــا، ويســــمون بأصــــحاب الوجــــوه 

   -:منهم

  . أمحد بن يسار   .١

 .وحممد بن نصر املروزي ومها من الطبقة الثانية   .٢

  

   -:ومنهم

  .أبو الطيب بن سلمة   .١

  .وأبو عبد اهللا الزبريي   .٢

  .وابن حربويه   .٣

  .وأبو حفص البابشامي   .٤

  .خريانوأبو علي بن    .٥

  .وأبو بكر النيسابوري   .٦

  .وأبو سعيد األصطخري   .٧

  .وأبو بكر الصرييف   .٨

  .وابن القاص   .٩

  .وأبو اسحق املروزي .١٠

  .وأبو بكر الصبغي .١١

  .وأبو علي بن أيب هريرة .١٢

  .وابن احلداد .١٣

 =                                                                      .وأبو علي الطربي .١٤



 

٤٦

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

                                                                                          

=  

  .احملمودي وأبو بكر .١٥

  .وأبو احلسن الصابوين .١٦

  .وابن القطان .١٧

  .والقفال الشاشي .١٨

  .وابن العفريس .١٩

  .وابن سهل الصعلوكي  .٢٠

  .وابن زيد املروزي .٢١

  .وأبو أمحد اجلرجاين .٢٢

  .واملاسرجسي .٢٣

  .وأبو القاسم الصيمري .٢٤

  .وزاهر السرخسي .٢٥

  .وابن الل .٢٦

  .واخلضري .٢٧

  .وأبو احلسن اجلوري .٢٨

 .الثالثةوأبو عبد اهللا احلناطي، وهم من الطبقة  .٢٩

  

   -:ومنهم

  .أبو طاهر الزيادي   .١

  .وأبو أسحق اإلسفريين   .٢

  .وأبو بكر البوقاين   .٣

  .وأبو حامت القزويين   .٤

  .والشريف ناصر العمري   .٥

  .وأبو عبد اهللا القطان   .٦

 =                                                                .وأبو عبدالرمحن القزازي   .٧



 

٤٧

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

                                                                                          

=  

  .العبادي وأبو عاصم   .٨

  .والشالوشي   .٩

 .وأبو خلف الطربي وهم من الطبقة الرابعة .١٠

  

مث جـــاء بعـــدهم بقيـــة أصـــحاب الوجـــوه طبقـــة بعـــد طبقـــة، حـــىت جـــاء الشـــيخ أبـــو حامـــد أمحـــد 

الفقيه، املعروف باإلسـفراييين، الـذي انتهـت إليـه الرئاسـة يف فقـه الشـافعي ببغـداد، قيـل كـان حيضـر 

   -:درسه سبعمائة فقيه، وتبعه مجاعة ال حيصون عدداً أخصهم به

اوي البصـــري، املتـــوىف ســـنة أربعمائـــة ومخســـني القاضـــي أبـــو احلســـن املـــاوردي، صـــاحب احلـــ .١

  .للهجرة

والقاضــي أبــو الطيــب الطــربي، صــاحب الكتــاب املســمى بالتعليقــة يف حنــو عشــر جملــدات،   .٢

  . كثري االستدالل واألقيسة، املتوىف سنة أربعمائه ومخسني للهجرة

  .والقاضي أبو علي البندنيجي .٣

  .سنة اربعمائة ومخس، صاحب كتاب املقنعوأبو احلسن أمحد بن حممد احملاملي، املتوىف  .٤

 .وسليم الرازي .٥

  

  .وسلكوا طريقه يف تدوين الفروع، واشتهرت طريقتهم يف ذلك بطريقة العراقيني

  -:وجاء القفال املروزي وسلك طريقه أيضا يف تدوين الفروع، وتبعه مجاعة أخصهم  

بــاجلويين، املتــوىف ســنة أربعمائــة الشــيخ أبــو حممــد عبــد اهللا بــن يوســف النيســابوري املعــروف  .١

  .ومثانية وثالثني

وصـــاحب كتـــاب اإلبانـــة أبـــو القاســـم عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد الفـــوراين املـــروزي املتـــوىف ســـنة  .٢

  .أربعمائة وإحدى وستني

والقاضــي حســني بــن حممــد املــروزي، املتــوىف ســنة أربعمائــة واثنــني وســتني، ولــه كتــاب مســاه  .٣

  .التعليقة أيضاً يف الفروع

  =                                                                   .و علي السنجيوأب .٤



 

٤٨

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .)٢(عنها كاملزين وأبو ثور، فال تعد أقواهلم وجوهاً يف املذهب )١(وقد يشذون

  :التعبير بالصحيح

  .اخلالفية، واألرجحية، وقد مر معنامها: يستفاد منه أربع مسائل) الصحيح(وتعبريه بـ

  .به، والعمل بالصحيحفساد املقابل، أي كونه ضعيفاً ال يعمل : والثالثة

كــون اخلــالف وجهــاً لألصــحاب، يســتخرجونه مــن كــالم اإلمــام الشــافعي فــإن : والرابعــة

قــوي اخلــالف لقــوة دليــل املقابــل عــرب باألصــح املشــعر بــذلك، وإن مل يقــو اخلــالف بــأن 

  .ضعف عرب بالصحيح

  :التعبير بالجديد

قــوالن قــدمي وجديــد فالقــدمي إذ لــه  يعــين مــن قــول اإلمــام الشــافعي ) اجلديــد(وتعبــريه بـــ

  -:سيأيت، واجلديد هو ما قاله بعد دخوله مصر، وأشهر رواته

   .)٣(البويطي  .١

                                                                                          

= 

 .واملسعودي .٥

املـراوزة أيضـاً؛ ألن شـيخهم : واشتهرت طريقة هؤالء ومن تـبعهم بطريقـة اخلراسـانيني، ويقـال هلـم

راوزة كــذا، فهمــا قــال املــ: قــال اخلراســانيون، وتــارة يقولــون: ومعظــم أتبــاعهم مــراوزة، فتــارة يقولــون

  )انظر االبتهاج. (عبارتان عن معرب واحد

أي خيرجــون عــن قواعــد الشــافعي ونصوصــه وجيتهــدون يف مســألة مــن غــري أخــذ منهمــا بـــل "  (١) 

  ).١/٤٨(حواشي الشرواين" على خالفهما

  ).١/٤٨(حتفة احملتاج للهيتمي  : انظر(٢) 

ي الفقيـــه، أحـــد األعـــالم مـــن أصـــحاب يوســـف بـــن حيـــىي القرشـــي أبـــو يعقـــوب البـــويطي  املصـــر (٣) 

وكـان لـه مـن الشـافعي منزلـة، وكـان الرجـل رمبـا يسـأله عـن : الشافعي وأئمـة اإلسـالم، قـال الربيـع

هو كما قـال، ورمبـا جـاء إىل الشـافعي : سل أبا يعقوب فإذا أجاب أخربه فيقول: املسألة فيقول

  =              هذا لساين، رسول صاحب الشرطة فيوجه الشافعي أبا يعقوب البويطي ويقول



 

٤٩

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .)١(واملزين  .٢

  .)٢(والربيع املرادي  .٣

  .)٣(والربيع اجليزي  .٤

                                                                                          

لــيس أحــد أحــق مبجلســي مــن أيب يعقــوب، : وخلــف الشــافعي يف حلقتــه بعــده، قــال الشــافعي=   

إن : ولــيس أحــد مــن أصــحايب أعلــم منــه، وقــال النــووي يف مقدمــة شــرح ا�مــوع تكملــة املطيعــي

والقيـد يف احملنـة يف أبا يعقوب البـويطي أجـل مـن املـزين والربيـع املـرادي، مـات ببغـداد يف السـجن 

  .رجب سنة إحدى وثالثني ومائتني

  )٢/٧٠(طبقات الشافعية : انظر

إمساعيل بن حيىي بن إمساعيـل بـن عمـرو بـن إسـحاق أبـو إبـراهيم   املـزين  املصـري الفقيـه اإلمـام (١) 

أنـــا خلـــق مـــن أخـــالق الشـــافعي، ذكـــره : صـــاحب التصـــانيف، أخـــذ عـــن الشـــافعي وكـــان يقـــول

كـــان زاهـــداً عاملـــاً جمتهـــداً منـــاظراً حمجاجـــاً : الشـــيخ أبـــو إســـحاق أول أصـــحاب الشـــافعي وقـــال

املــزين  ناصــر مــذهيب، ولــد ســنة : اين الدقيقــة، صــنف كتبــاً كثــرية، قــال الشــافعيغواصــاً علــى املعــ

مخــس وســبعني ومائــة، وتــويف يف رمضــان، وقيــل يف ربيــع األول ســنة أربــع وســتني ومائتني،وكــان 

  )٢/٥٨( طبقات الشافعية: انظر. جماب الدعوة

مـد املصـري املـؤذن، صـاحب الربيع بن سليمان بن عبد اجلبـار بـن كامـل املـرادي مـوالهم أبـو حم(٢) 

ــه اجلديــــدة، قــــال الشــــيخ أبــــو إســــحاق ــروي كتــــب : الشــــافعي وخادمــــه وراويــــة كتبــ وهــــو الــــذي يــ

كـــان الربيـــع أعـــرف مـــن املـــزين باحلـــديث : الربيـــع راويـــيت، قـــال الـــذهيب: الشـــافعي، قـــال الشـــافعي

عــرف إال وكــان املــزين أعــرف بالفقــه منــه بكثــري حــىت كــأن هــذا ال يعــرف إال احلــديث وهــذا ال ي

الفقــه، ولــد ســنة ثــالث أو أربــع وســبعني ومائــة، وتــويف يف شــوال ســنة ســبعة ومــائتني وقــد قــال 

  .الشافعي فيه أنه أحفظ أصحايب

  )٢/٦٥(املصدر السابق : انظر

الربيــع بــن ســليمان بــن داود اجليــزي أبــو حممــد األزدي مــوالهم املصــري األعــرج، أحــد أصــحاب (٣) 

  .ذي احلجة سنة ست ومخسني ومائتني الشافعي والرواة عنه، مات يف

  .)٢/٦٤(املصدر السابق  :انظر



 

٥٠

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .)١(وحرملة  .٥

 .)٢(ويونس بن عبد األعلى  .٦

  .)٣(وعبداهللا بن الزبري املكي  .٧

  .)٤(وحممد بن عبداهللا بن عبداحلكم  .٨

                                  

حرملة  بن حيـىي بـن عبـد اهللا بـن حرملـة  بـن عمـران التجيـيب أبـو حفـص املصـري، أحـد احلفـاظ (١) 

كـــان : املشـــاهري مـــن أصـــحاب الشـــافعي وكبـــار رواة مذهبـــه اجلديـــد، قـــال الشـــيخ أبـــو إســـحاق

كـان أعلـم النـاس حبـديث ابـن : صـر، وقـال ابـن يـونسحافظاً للحديث، وصنف املبسوط واملخت

هذا خري أهل املسجد ولد سنة سـت وسـتني ومائـة، ومـات يف : وهب، ونظر إليه أشهب فقال

  .شوال سنة ثالث وقيل أربع وأربعني ومائتني

  ).٢/٦١( طبقات الشافعية: انظر

صـــري، أحـــد يـــونس بـــن عبـــد األعلـــى بـــن ميســـرة بـــن حفـــص بـــن حيـــان الصـــديف أبـــو موســـى امل(٢) 

أصـــحاب الشـــافعي وأئمـــة احلـــديث روى عنـــه مســـلم يف صـــحيحه والنســـائي وابـــن ماجـــه، قـــال 

وانتهــت إليــه رئاســة : كــان ذا عقــل، روى عــن الشــافعي أقــواًال غريبــة، قــال الــذهيب: الطحــاوي

العلم بديار مصر لعلمه وفضله وورعه ونسكه ومعرفته بالفقه وأيام الناس، مولده يف ذي احلجـة 

  .عني ومائة، ومات يف ربيع اآلخر سنة أربع وستني ومائتني السنة اليت مات فيها املزينسنة سب

  ).٢/٧٢(طبقات الشافعية : انظر

هـو أبـو بكـر عبـد اهللا بـن الـزبري  بـن عيسـى القرشـي األسـدي املكـي املعـروف باحلميـدي، رحـل (٣) 

فرجـــع إىل مكـــة ليفـــيت مـــع الشـــافعي مـــن مكـــة إىل بغـــداد ومنهـــا إىل مصـــر والزمـــه حـــىت مـــات، 

  .ألهلها إىل أن مات �ا سنة تسع عشرة ومائتني، وقيل سنة عشرين

  ).١٨٨(طبقات الفقهاء  :انظر

أبــو عبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد احلكــم  املصــري، ولــد ســنة اثنــني ومثــانني ومائــة، وكــان (٤) 

مــذهب مالـك، ونشــأ ابنــه هــذا أبـوه عاملــاً جلــيًال رئيسـاً، كــان حمســناً علــى الشـافعي، وكــان علــى 

علــى مــذهب أبيــه، وأخــذ العلــم عــن أشــهب وابــن وهــب املــالكيني، فلمــا قــدم الشــافعي مصــر 

  =                                     صحبه وتفقه منه، وكان أبوه يأمره سراً مبالزمة الشافعي،



 

٥١

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .)١(وأبوه  .٩

املختصـــر، والبـــويطي، واألم، فـــإذا عـــرب : ومـــن الكتـــب اجلديـــدة لإلمـــام الشـــافعي

  : اإلمام النووي باجلديد فيستفاد منه أربع مسائل

  .اخلالفية، واملعىن أن قوله يف اجلديد حبكم يف مسألة خيالف قوله القدمي فيها: األوىل

وهـو القـول اجلديـد، وقـوالً : راحجـاً  قـوالً : األرجحية، واملعىن أن يف املسألة قـولني: والثانية

  .وهو القدمي، واملراد القول اجلديد الذي عرب به: مرجوحاً 

  .كون اخلالف من قول اإلمام الشافعي: والثالثة

  .كون املقابل قدمياً، أي قوالً قدمياً للشافعي: والرابعة

  

  :التعبير بالقديم

و مــا قالــه قبــل دخولــه مصــر وهــ أي مــن قــويل اإلمــام الشــافعي -) القــدمي(وتعبــريه بـــ

   -:وأشهر رواته

  .)٢(أمحد بن حنبل  .١

                                                                                          

هـذا، مـات يـوم االربعـاء يف  وددت لو أن يل ولداً مثـل    :وكان الشافعي حيبه حىت قال له مرة =  

وانتقـــل قبيـــل وفاتـــه بشـــهرين إىل : عشـــر ذي القعـــدة ســـنة مثـــان وســـتني ومـــائتني، قـــال البيهقـــي

  .مذهب مالك؛ ألنه كان يطلب أن الشافعي يستخلفه بعده واستخلف البويطي

  ).٤/٣٤٠( سري أعالم النبالء للذهيب، )١٩١(طبقات الفقهاء : انظر

احلكم ابن أعني بن ليث اإلمام الفقيه مفيت الديار املصرية، أبـو حممـد املصـري عبد اهللا بن عبد (١) 

إنـه مـن مـوايل عثمـان رضـي اهللا عنـه، وكـان حيـرض ولـده حممـد : املالكي صاحب مالـك، ويقـال

بن عبد اهللا على مالزمة الشافعي، مات يف شهر رمضان سنة أربـع عشـرة ومئتـني، ولـه حنـو مـن 

  ).١٠/٢٢٠( سري أعالم النبالء للذهيب: نظرا  .ستني سنة رمحه اهللا

أبو عبد اهللا أمحد بن حممـد بـن حنبـل بـن هـالل الشـيباين رضـي اهللا عنـه، ولـد سـنة أربـع وسـتني ) ٢(

  =                            ومائة، ومات يف رجب يوم اجلمعة سنة إحدى وأربعني ومائتني، 



 

٥٢

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .)١(والزعفراين  .٢

  .)٢(والكرابيسي  .٣

  .)٣(وأبو ثور  .٤

                                                                                          

ل عصــر مالــك والثــوري، واألوزاعــي، والليــث بــن لــو أدرك أمحــد بــن حنبــ :قــال قتيبــة بــن ســعيد=   

إىل كبـار التـابعني وقـال أبـو : تضم أمحد إىل التابعني؟ فقال: سعد لكان هو املقدم، فقيل لقتيبة

  )١٠١ص(طبقات الفقهاء  :انظر. ثور أمحد  بن حنبل  أعلم وافقه من الثوري

ــــاً : ن يف الثقــــاتاحلســــن بــــن حممــــد أبــــو علــــي البغــــدادي الزعفــــراين،  قــــال ابــــن حبــــا) ١( كــــان راوي

ـــد الشـــافعي وهـــو الـــذي يتـــوىل القـــراءة عليـــه، وقـــال  ـــو ثـــور عن للشـــافعي، وكـــان حيضـــر أمحـــد وأب

  . هو أثبت رواة القدمي تويف، يف رمضان سنة ستني ومائتني: املاوردي

  )١١٢ص(، وطبقات الفقهاء )٢/٦٢(طبقات الشافعية : انظر

دادي الكرابيسـي، أخـذ الفقـه عـن الشـافعي، وكـان أوالً احلسـني بـن علـي بـن يزيـد أبـو علـي البغـ) ٢(

ولـــه كتـــب مصـــنفة ذكـــر فيهـــا اخـــتالف النـــاس يف : علـــى مـــذهب أهـــل الـــرأي، قـــال ابـــن عـــدي

مل يتخـــرج علـــى يـــدي : املســـائل، وكـــان حافظـــاً لـــه، وذكـــر يف كتبـــه أخبـــاراً كثـــرية، قـــال العبـــادي

 الــــذي رواه الكرابيســــي عــــن وكتــــاب القــــدمي: الشــــافعي بــــالعراق مثــــل احلســــني، قــــال اإلســــنوي

  )٦٣(طبقات الشافعية : انظر. الشافعي جملد ضخم، تويف سنة مخس وأربعني ومائتني

كنيتــه أبــو عبــد اهللا، الفقيــه العالمــة، أخــذ : إبــراهيم بــن خالــد بــن أيب اليمــان، أبــو ثــور،  وقيــل)  ٣(

اعرفــه : ســألت أمحــد بــن حنبــل عنــه، فقــال: الفقــه عــن الشــافعي وغــريه، قــال أبــو بكــر األعــني

كـان : بالسنة منذ مخسني سنة، وهو عندي يف مسالخ سفيان الثوري، قال اخلطيـب البغـدادي

ات املــأمونني ومـن األئمـة األعــالم يف الـدين، ولــه كتـب مصـنفة يف األحكــام مجـع فيهــا أحـد الثقـ

وكــان أوالً يتفقـــه بــالرأي ويـــذهب إىل قــول أهـــل العــراق، حـــىت قـــدم : بــني احلـــديث والفقــه، قـــال

الشافعي بغداد فاختلف إليه ورجع عن الرأي إىل احلديث، تـويف سـنة أربعـني ومـائتني وهـو أحـد 

ال الرافعي يف باب الغضـب أبـو ثـور وإن كـان معـدودا وداخـال يف طبقـة أصـحاب رواة القدمي وق

  .  الشافعي فله مذهب مستقل وال يعد تفرده وجها

  ).٢/٥٥(طبقات الشافعية  :انظر



 

٥٣

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :يستفاد منه أربع مسائل-

  . اخلالفية، وهي أن قوله يف اجلديد يف مسألة خيالف قوله القدمي منها: األوىل

  .راجحاً املرجوحية، وهي كون القدمي مرجوحاً، واجلديد : والثانية

  . كون اخلالف قولياً : والثالثة

  .كون املقابل هو اجلديد، والعمل عليه: والرابعة

  

  :التعبير بالمذهب

  -:يستفاد منه أربع مسائل) املذهب(وتعبريه بـ

  .يعين أن يف املسألة خالفاً : األوىل اخلالفية

  .األرجحية، يعين أن ما عرب فيه باملذهب هوالراجح: والثانية

كون اخلالف بني األصحاب أي يف حكايـة املـذهب، فبعضـهم حيكـي اخلـالف : والثالثة

يف املــذهب، وبعضــهم حيكــي عدمــه، وبعضــهم حيكــي القطــع باملــذكور وبعضــهم حيكــي 

  .اخلالف أقواالً، وبعضهم حيكي وجوهاً، وغري ذلك، فيعرب النووي عن ذلك باملذهب

  .ال يعمل به مرجوحية املقابل، أي أن مقابل املذهب مرجوح: والرابعة

  

  :التعبير بقيل

  :يستفاد منه أربع مسائل) قيل(وتعبريه بـ

  .اخلالفية، يعين أن يف املسألة خالفاً بني األصحاب: األوىل

  .كون اخلالف وجهاً من أوجه األصحاب ال قوالً من أقوال الشافعي رمحه اهللا: والثانية

  .ضعف املذكور بقيل: والثالثة

االصــح أو الصــحيح الــذين يعــرب �مــا يف أوجــه األصــحاب ال أن كــون مقابلــه : والرابعــة

  .مقابله األظهر أو املشهور؛ ألنه إمنا يعرب �ما عن أقوال الشافعي ال غري



 

٥٤

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :التعبير بالقولين

اخلالفيـة يف املسـألة، وكـون اخلـالف أقـواالً : يسـتفاد منـه ثـالث مسـائل) القـولني(وتعبريه بـ

   .ة أحدمها برتجيح األصحاب له، أو بالنصللشافعي أكثر من اثنني، وأرجحي

  

  التعبير بالنص والمنصوص

خيتلف مقصودة بكل منهما، فإنه تـارًة يعـرب بـالنص، ويعـين ) النص، واملنصوص(وتعبريه بـ

  .به نص الشافعي فقط

  . وتارًة يعرب باملنصوص، ويعين به الراجح عنده من نص الشافعي

  -:عبريه بالنص أربع مسائلأو وجه لإلصحاب، فيستفاد من ت: وقوله

  .األوىل، اخلالفية، مبعىن أن مقابل النص خيالفه

  .األرجحية، يعين أن ما عرب فيه بالنص هو الراجح يف املذهب: الثانية

  .كون النص من أقوال الشافعي فقط: والثالثة

  .أن مقابله ضعيف ال يعمل به: والرابعة

  -:ويستفاد من تعبريه باملنصوص أربع مسائل

  .اخلالفية، يعين أن يف املسالة خالفاً مذكوراً : وىلاأل

  .األرجحية، مبعىن أن ما عرب فيه باملنصوص هو الراجح: والثانية

  .كون املنصوص عليه هو إّما قول الشافعي، أو نص له، أو وجه لألصحاب: والثالثة

  .كون مقابله ضعيفاً ال يعمل به: والرابعة

  

  :التعبير بالوجهين

ـــــريه  ــــــوتعب ـــــوجهني(ب ـــــة واحنصـــــارها يف وجهـــــني، وكـــــون اخلـــــالف ) ال يســـــتفاد منـــــه اخلالفي

  .لألصحاب، وكون مقابل الضعيف منهما األصح أو الصحيح



 

٥٥

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :التعبير باألوجه

   -:يستفاد منه أربع مسائل) األوجه(وتعبريه بـ

  .اخلالفية، واحنصارها يف أكثر من وجهني

  .وكون اخلالف لألصحاب

  .األصح والصحيح وكون مقابل الضعيف منها

  -:ثالث مسائل) يف قول أو وجه(ومجلة ما يف املنهاج من املسائل املذكورة بـ

  .يف قسم الصدقات: إحداها

  .عاشرها كزوج: يف فصل: وثانيها

  .قتل مسلماً : يف كتاب اجلراح، يف فصل: وثالثها

  

  ):في قول أو وجه(التعبير بـ

   -:يستفاد منه) يف قول أو وجه(وتعبريه بـ

  .الفية، والرتدد يف كو�ا من أقوال الشافعي أو من أوجه األصحاباخل

  .وكون الوجه أو القول ضعيفاً 

  .األصح أو الصحيح: األظهر أو املشهور، ويف الوجه: وكون مقابله يف القول

  

  ):كذا أو وكذا(التعبير بـ

   -:بـاخلالفية فيما بعدها، فإن عرب بعدها : يستفاد منه) كذا أو وكذا(وتعبريه بـ

  .األصح فمقابله الصحيح

  .أو بالصحيح فمقابله الضعيف

  . أو باألظهر فمقابله الظاهر



 

٥٦

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .أو باملشهور فمقابله اخلفي، وقد علمت االصطالح فيها مما مر

  :والضعيف من املصطلحات يالقو 

اعلم أن املشهور أقوى من األظهر من جهـة أن املشـهور قريـب مـن املقطـوع بـه، )  تنبيه(

  .له اخلفي، وهو ال جيوز العمل بهألنه يقاب

وأما من جهة التصحيح، فتصحيح األظهر أقوى من تصحيح املشـهور، ألنـه يقابلـه 

الظــاهر، وهــو جيــوز العمــل بــه كمــا عرفــت ممــا مــر، ألن قــوة مقابلــه تشــعر بصــرف العنايــة 

ـــاً خبـــالف املشـــهور بضـــعف مقابلـــه املغـــين عـــن متـــام صـــرف العنايـــة  للتصـــحيح صـــرفاً كلي

  .للتصحيح، وكذا يقال يف األصح والصحيح

  

  :المذهب يقواعد الترجيح ف: ثالثا

وقـد  قـدميني القـوالن يكـون قـد:"الشـافعي اإلمـام أقـوال أحـوال يف النـووي اإلمـام قـال

 قـد وقتـني، يف يقوهلمـا وقـد وقـت، يف يقوهلمـا وقـد وجديـدا قـدميا أو جديـدين يكونـان

  ".)١(يرجح ال وقد يرجح أحدمها،

  :وهي حالة، حاالت ولكل حاالت، ثالث على الشافعي اإلمام فأقوال

  :ومها حالتني من الختلو وهذه. جديدان قوالن تعارض إذا :األولى الحالة

 .      بينهما     يرجح  مل   أو       بينهما     يرجح   أن    إما  .       خمتلفتني     وقتني  يف     يقول   أن    إما   .   أ

ّ  يـرّجح   ومل     واحـد    وقت  يف      قاهلما    إما   .   ب     أومل       واحـد،    وقـت  يف       أقاهلمـا     يعلـم  مل   أو       أحـدمها،   

ّ  يرّجح  .    واحد    وقت   أو      وقتني،  يف       أقاهلما     يعلم  مل   أو       أحدمها،   

 

  :ومها حالتني من الختلو وهذه. قدميان قوالن تعارض إذا :الثانية الحالة

 .      بينهما     يرجح  مل   أو       بينهما     يرجح   أن    إما  و  .      خمتلفني     وقتني  يف     يقول   أن    إما   .   أ

                                  

  ).١/١٠٧(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر )١(



 

٥٧

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 واحـد، وقـت يف أقاهلمـا يعلـم مل أو أحـدمها، يـرّجح ومل واحـد وقـت يف قاهلمـا إمـا.  ب

  .واحد وقت أو وقتني، يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، أومل يرّجح

  

  :ومها حالتني، من الختلو وهذه. وجديد قدمي قوالن تعارض إذا :الثالثة الحالة

  .     القدمي  يف     قاله   ما    خالف      اجلديد  يف       أن ينص    إما   .   أ

      اجلديد  يف       املسألة     لتلك      يتعرض  مل   أو  .      اجلديد  يف      خيالفه  مل    قدمي    إما   .   ب

 

  :جديدان قوالن تعارض إذا :األولى الحالة

مـن  ال ختلـو وهـي ،اجلديـدين القـولني تعـارض عنـد النـووي اإلمـام اعتمـدها قواعـد هنـاك

  :حالتني

  .خمتلفني وقتني يف اجلديدان القوالن يكون أن: األوىل احلالة

  :هي هذه احلالة يف الرتجيح قاعدة

   مـن      اآلخـر   عـن      متـأخر       القـولني   أي      فينظـر         التـاريخ،    حيـث   مـن       القـولني     بآخر      العمل   .   أ

  .      بآخرمها      فيعمل      الزمن    حيث

ّ   رّجحه   مبا       فالعمل        املتأخر،   من       املتقدم     يعلم  مل    فإن   .   ب  .      األقوال   من        الشافعي  

وقـت   يف أقاهلمـا يعلـم مل أو أحـدمها، يـرّجح ومل واحـد وقـت يف قاهلمـا إذا :الثانيـة احلالـة

 الرتجـيح قاعـدة. واحد وقت أو وقتني، يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح أومل واحد،

  :هذه احلالة يف

  .التخريج أو للرتجيح أهال كان إن القولني، أرجح عن البحث  . أ

 أصـحاب عـن منهمـا الـراجح فلينقـل التخـريخ، أو للرتجـيح أهـالً  يكـن مل فـإن  . ب

 .الرتجيح والتخريج



 

٥٨

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

   . )١ (      الرتجيح   له    حيصل   حىت      طريق،    بأي       الرتجيح   من      يتمكن  مل    إذا     وذلك        التوقف،   .   ت

  

  :قدميان قوالن تعارض إذا :الثانية الحالة

القواعـد   نفس القسم هذا يف األقوال بني الرتجيح يف النووي اإلمام اعتمدها اليت القواعد

  :حالتني من ال ختلو وهي نيجديد نيقول تعارض عند اعتمدها اليت

  .خمتلفني وقتني يف ناالقدمي نالقوال يكون أن :األوىل احلالة

  :ياحلالة ه هذه يف الرتجيح قاعدة

مـن  اآلخـر عـن متـأخر القـولني أي فينظـر التـاريخ، حيـث مـن القـولني بآخر العمل  . أ

  .بآخرمها فيعمل الزمن حيث

ّ   رّجحه   مبا       فالعمل        املتأخر،   من       املتقدم     يعلم  مل    فإن   .   ب    . )٢ (      األقوال   من        الشافعي  

وقـت  يف أقاهلمـا يعلـم مل أو أحـدمها، يـرّجح ومل واحـد وقـت يف قاهلمـا إذا :الثانيـة احلالـة

 الرتجـيح قاعـدة. واحـد وقت أو وقتني، يف أقاهلما يعلم مل أو أحدمها، يرّجح أومل واحد،

  :هذه احلالة يف

 .       التخريج   أو       للرتجيح    أهال    كان   إن        القولني،     أرجح   عن      البحث   .   أ

      أصـحاب   عـن      منهمـا       الـراجح       فلينقـل         التخـريخ،   أو       للرتجـيح    أهـال    يكـن  مل    فـإن   .   ب

 .               الرتجيح والتخريج

   . )٣ (      الرتجيح   له    حيصل   حىت      طريق،    بأي       الرتجيح   من      يتمكن  مل    إذا     وذلك        التوقف،   .   ت

  

  

                                  

  ).١/١١٠،١١(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر )١(

 ).١/١١٠(السابق  املصدر :انظر )٢(

 ).١/١١٠(وا�موع تكملة املطيعي  ،)٩٧ /٨ (روضة الطالبني للنووي  :انظر) ٣(



 

٥٩

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :وجديد قدمي قوالن تعارض إذا :الثالثة الحالة

  :ثالث حاالت من الختلو وجديد قدمي قوالن املسألة يف كان إذا

  .القدمي يف قاله ما خالف اجلديد يف ينصن أ إما :األوىل احلالة

هـو  فاجلديـد وجديـد، قـدمي-اهللا رمحـه– للشـافعي قـوالن فيهـا مسـألة كـل" :النووي يقول

  .)٢)(١( "العمل وعليه الصحيح

  ".عنه مرجوع القدمي ألن"  :)٣(وقال

  .اجلديد يف املسألة لتلك يتعرض مل أو. اجلديد يف خيالفه مل قدمي إما :الثانية احلالة

ال  أو عنه مرجوعا أو للشافعي مذهبا ليس القدمي: قوهلم أن واعلم"  :النووي يقول

 مل أو اجلديـد يف خيالفـه مل قدمي أما خالفه على اجلديد يف نص قدمي به املراد عليه فتوى

 عليـه ويفـىت بـه ويعمـل واعتقـاده الشـافعي مـذهب فهـو اجلديـد يف املسـألة يتعـرض لتلـك

 شـاء إن مواضـعها يف سـتأيت كثـرية مسـائل منـه وقـع النـوع وهـذا يرجـع عنـه ومل قالـه فإنـه

  .)٤("كذلك غالبه لكون عليه عمل وال عنه القدمي مرجوع أن أطلقوا وإمنا .اهللا

  .له ال معارض صحيح حديث عضده القدمي يكون أن :الثالثة احلالة

 مـذهب فهـو لـه ال معـارض صـحيح حـديث عضـده قـدمي أمـا" :النـووي يقـول

 صـح إذا فيمـا  قـدمناه، الـذي الشـرط وجـد إذا إليـه، ومنسـوب – اهللا رمحـه – الشـافعي

  )٥("أعلم واهللا خالف نصه على احلديث

                                  

  ). ١/١١٠(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر )١(

 ذكـر" :النـووي قـال. القـدمي علـى فيهـا يفـىت معدودة مسائل الشافعية فقهاء استثىن فقد: قلت) ٢(

  ".عشرة أربع القدمي على ابه يفىت اليت املسائل أن من أصحابنا املتأخرين بعض

  ).١٠٨ /١(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر

 ).١/١١٠(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر )٣(

 .املصدر السابق :انظر )٤(

 ).١/١١٠(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر )٥(



 

٦٠

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  :مصادر المؤلف في النص المحقق: المطلب الخامس

اجلزء املقـرر  يف" جواهر البحر احمليط"كتابه   يف –رمحه اهللا  – ملا ذكره القمويل يبعد تتبع

مـن أهـم هـذه  ،املـذهب نـص عليهـا بالدراسة وجدت أنه استمد كتابه من عـدة كتـب يف

  :الكتب

 مطبوع  ،) ه   ٢٠٤  ت(         الشافعي،      إدريس   بن    حممد      عبداهللا   أيب      لإلمام )١(   األم     . 

  الفوراين،    حممد   بن         عبدالرمحن       القاسم   أليب  ،)٢(       الديانة      أحكام   عن       اإلبانة          

  ).   ٤٦١  ت(

 بــن      عثمــان      الــدين     ضــياء    عمــر   أليب       املهــذب،    شــرح        الفقهــاء      ملــذاهب )٣(        االستقصــاء   

 .    خمطوط  ،)   ٦٠٢ ت(        املاراين،     عيسى

 الشافعي الفوراين، املروزي، حممد بن الرمحن عبد: القاسم أليب الفقه أسرار 

 )٤()٤٦١ت(

 

                                  

 .األم من أهم مصادر الشافعية، وقد أكثر املؤلف النقل منه )١(

اإلبانــة يف جملــدين والعمــد دون اإلبانــة وذكــر يف خطبــة اإلبانــة صــنف : "قــال ابــن قاضــي شــهبة )٢(

أنه يبني األصح من األقوال والوجوه وهو من أقدم املبتدئني �ذا األمـر وأخـذ عنـه مجاعـة مـنهم 

املتــويل وقــد اثــىن عليــه يف أول التتمــة ومدحــه وأطنــب فيــه ومســى كتابــه بالتتمــة ألنــه تتمــة اإلبانــة 

  ."وشرح هلا وتفريع عليها

  ).١/٢٤٩(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر

  ).فقه شافعي ٩٩٦(وهو خمطوط توجد نسخة مصورة منه يف اجلامعة اإلسالمية، رقم   

  .يف قريب من عشرين جملدا : "قال حاجي خليفة يف كتابه كشف الظنون ) ٣(

        العلمــاء                 االستقصــاء، ملــذاهب    : (  َّ  ومسَّــاه، )الشــهادة(لكنــه مل يكملــه، بــل وصــل فيــه إىل كتــاب 

      ).       الفقهاء

   ).    ١٩١٢ / ٢ (           كشف الظنون   :     انظر

  .معان غريبة: مشتمل على، للقفال) كمحاسن الشريعة: (وهو: قال حاجي خليفة يف كتابه) ٤(

 ).١/٨١(كشف الظنون : انظر



 

٦١

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  ،٣٥٠  ت(  ،)١(     الطربي       القاسم     احلسن    علي   أليب        اإلفصاح   .(  

  خمطوط  ،)   ٣٤٥  ت(       احلداد،     بابن       املعروف     أمحد   بن    حممد    بكر   أليب )٢(      الباهر    . 

  ه    ٥٠٢  ت(         الرويــاين،       إمساعيــل   بــن          عبدالواحــد      احملاســن   أليب  )٣(     املــذهب   حبــر (،  

 .     مطبوع

  مطبوع  ،)   ٥٥٨  ت(         العمراين،    سامل   بن   حيي    اخلري   أليب  ،)٤(      البيان     . 

  خمطوط  ،)   ٤٧٨  ت(        املتويل،      مأمون   بن         عبدالرمحن    سعد   أليب  ، )٥(      اإلبانة     تتمة    . 

  أمحـد   بـن    حممـد   بـن    أمحـد       العبـاس   أيب       للقاضي  ،)٦(       الشافعي      الفقه     فروع  يف        التحرير    

 .     مطبوع  ،)   ٤٨٢  ت(        اجلرجاين،

                                  

   .أحد األئمة احملررين يف اخلالف وأول من صنف فيه: قال ابن كثري  )١(

 ).٢/٢١٠(األعالم للزركلي : انظر

  . "، يف الفقه حنو مائة جزء)الباهر(وله كتاب : "قال الذهيب )٢(

  )١٥/٤٤٩(سري أعالم النبالء للذهيب : انظر

  ."وهو حبر كامسه": وهو كتاب معتمد ومطبوع، وقال حاجي خليفة )٣(

  ). ١/٢٢٦(كشف الظنون : انظر

  ).١/٢٨٧(طبقات الشافعية : انظر". وهو حبر كامسه: "وقال ابن قاضي شهبة

هـــو شـــرح لكتـــاب املهـــذب وهـــو كتـــاب كبـــري يف حنـــو عشـــرة جملـــدات ومكـــث يف تأليفـــه ســـت  )٤(

: انظـــر. عمـــا زاد عليـــه" الفـــرع"عمـــا يف املـــذهب وبــــ" املســـألة"ســـنوات، واصـــطالحه أن يعـــرب بــــ

  ).١/٣٢٨(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة 

لشــــيخه أيب القاســــم الفــــوراين، ) اإلبانــــة(الــــذي متــــم بــــه ) التتمــــة(ولــــه كتــــاب : "قــــال الــــذهيب )٥(

  ". فعاجلته املنية عن تكميله، انتهى فيه إىل احلدود

  ).١٨/٥٨٥(سري أعالم النبالء : انظر

 ).فقه شافعي ٥٠(وهو خمطوط توجد نسخة يف دار الكتب املصرية رقم   

وكتـــاب التحريـــر جملـــد كبـــري يشـــتمل علـــى أحكـــام كثـــرية جمـــردة عـــن : "قـــال  ابـــن قاضـــي شـــهبة )٦(

توجـد نسـخة مصـورة يف اجلامعـة اإلسـالمية ). ١/٢٦٠(طبقـات الشـافعية : انظر". ستداللاال

  ).فقه شافعي ٧٥٧٢(رقم 



 

٦٢

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 ـــــق ـــــري        التعلي ـــــى      الكب ـــــن    علـــــي   اليب )١(    املـــــزين     خمتصـــــر    عل ـــــرة،   أيب   ب   ،)   ٣٤٥  ت(       هري

 .    خمطوط

 البندنيجي،   اهللا     عبيد   بن     احلسن    علي   أيب      للشيخ  ،)٢(      باجلامع       املسماة         التعليقة            

 ).   ٤٢٥  ت(

 ٤٠٠  ت(       الكبري،       الشاشي       القفال   بن       القاسم     احلسن   أليب )٣(       التقريب(. 

 ٣٣٥ ت(      الطـــــربي      القـــــاص   بـــــن    أمحـــــد   أيب   بـــــن    أمحـــــد       العبـــــاس   أليب )٤(       التلخـــــيص    (

 .     مطبوع

 ٤٧٦  ت(         الشـريازي،     يوسـف   بـن    علـي   بـن        إبـراهيم      إسـحاق   أيب      لإلمام )٥(       التنبيه   (،  

 .     مطبوع

 

                                  

وصـنف التعليـق الكبـري علـى خمتصـر املـزين نقلـه عنـه أبـو علـي الطــربي : "قـال  ابـن قاضـي شـهبة )١(

  ". قال اإلسنوي وله تعليق آخر يف جملد ضخم ومها قليال الوجود

  ).١/١٢٧(الشافعية طبقات : انظر

هــذه التعليقــة علقهــا املؤلــف عــن شــيخه الشــيخ أيب حامــد اإلســفراييين، وتقــع يف أربــع جملــدات  )٢(

كتابــه اجلـــامع قــل يف كتــب األصــحاب مثلـــه وهــو مســتوعب األقســام حمـــذوف : "قــال النــووي

  ).١/٢٠٧(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر. األدلة

وحجــم التقريــب قريــب مــن حجــم الرافعــي وهــو شــرح علــى املختصــر " :قــال  ابــن قاضــي شــهبة )٣(

جليل استكثر فيه من األحاديث ومن نصـوص الشـافعي حبيـث انـه حيـافظ يف كـل مسـألة علـى 

نقــل مــا نــص عليهــا الشــافعي يف مجيــع كتبــه نــاقال لــه بــاللفظ ال بــاملعىن حبيــث يســتغين مــن هــو 

 ).١/١٨٨(ت الشافعية طبقا: انظر". عنده غالبا عن كتب الشافعي كلها

مث أمــورا ، مســائل منصوصــة، وخمرجــة: ذكــر يف كــل بــاب، خمتصــر: وهــو: "قــال حــاجي خليفــة )٤(

علـى ، أمجع كتاب يف فنـه، لألصـول، والفـروع: وهو، إليها احلنفية، على خالف قاعد�م ذهبت

 ).١/٤٧٩(كشف الظنون : انظر  ."صغر حجمه، وخفة حممله

 .من أهم مصادر املذهب الشافعي وهو كتاب معتمد ومطبوع، يعترب )٥(



 

٦٣

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 مطبوع  ،)   ٥١٦  ت(        البغوي،      مسعود   بن     احلسني    حممد   أيب      لإلمام )١(       التهذيب     . 

 ه   ٤٥٠  ت(        املــــاوردي    حممــــد   بــــن    علــــي     احلســــن   أيب      لإلمــــام )٢(     الكبــــري      احلــــاوي (،  

 .     مطبوع

 املخزومي،    مجيع   بن    جملي      املعايل   أيب       للقاضي  )٣(        الشافعية     فروع  يف        الذخائر          

 ).   ٥٥٠  ت(

 ــــووي،    شــــرف   بــــن      الــــدين   حمــــي      زكريــــا   أيب      لإلمــــام        الطــــالبني     روضــــة   ،)٦٧٦  ت(        الن

 .     مطبوع

 الزخمشري،    عمر   بن     حملمود           والشافعية،       احلنفية   بني     اخلالف  يف       املسائل     رؤوس          

      مطبوع  ،)   ٥٣٨  ت(

 ٤٨٢  ت(        اجلرجــاين،    أمحــد   بــن    حممــد   بــن    أمحــد       العبــاس   أيب       للقاضــي )٤(     الشــايف   (،  

 .    خمطوط

  

 

                                  

خلصــه مــن تعليــق ، وهــو تــأليف، حمــرر، مهــذب، جمــرد عــن األدلــة غالبــا: "قــال حــاجي خليفــة  )١(

 ).١/٥١٧(كشف الظنون : انظر ."وزاد فيه ونقص، حسني: شيخه، القاضي

وهــو مــن أهــم مصــادر املؤلــف يف الكتــاب فقــد نقــل عنــه كثــريا واعتمــد عليــه يف نقــل اختياراتــه  )٢(

  .وترجيحاته

إال أن                         وهو كثري الفروع والغرائبومن تصانيفه الذخائر قال اإلسنوي : "قال  ابن قاضي شهبة )٣(

ألذرعــي إنــه  ترتيبــه غــري معهــود متعــب ملــن يريــد اســتخراج املســائل منــه وفيــه أيضــا أوهــام وقــال ا

  ". كثري الوهم قال ويستمد من كالم الغزايل ويعزوه إىل األصحاب

   ).١/٣٢٢(طبقات الشافعية : انظر

". ومــن تصــانيفه كتــاب الشــايف وهــو يف أربــع جملــدات قليــل الوجــود : "قــال  ابــن قاضــي شــهبة )٤(

  ).٢٦٠/ ١(طبقات الشافعية : انظر

 ).١٤٨/١٣٤٢(توجد منه نسخة خطية يف مكتبة االزهر برقم   



 

٦٤

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 بــن          عبدالواحــد   بــن    حممــد   بــن      الســيد    عبــد      لإلمــام  ،)١(        الشــافعية      فــروع  يف       الشــامل   

     خمطوط)    ٤٤٨  ت(        الصباغ،

 الصالح   بن      الرمحن    عبد   بن      عثمان     عمرو   أليب  ،)٢(      الوسيط     مشكل    شرح     ،   

 .     مطبوع  ،)  ٣٦٤  ت(

 خمطوط  ،)   ٥٨٥ ت(        عصرون،   أيب    البن )٣(     املطلب     �اية   من      املذهب     صفوة    . 

 عمــــر   بــــن     احلســــني   بــــن    أمحــــد   بــــن    حممــــد    بكــــر   أليب )٤(        الشــــافعية     فــــروع  يف       العمــــدة    

 .    خمطوط  ،)   ٥٠٧  ت(         الفارقي،       القفال       الشاشي

 ٦٦٠  ت(        الســـلمي،      الســـالم    عبـــد   بـــن         لعزالـــدين  ،)٥(       النهايـــة       اختصـــار  يف       الغايـــة   (،  

 .     مطبوع

 الصـالح،     بـابن       املعـروف          الشهرزوري         عبدالرمحن   بن       لعثمان  ،)٦(     الصالح    ابن      فتاوى       

 .     مطبوع  ،)   ٦٤٣  ت(

 

                                  

 ."وهـــو مـــن أجـــود كتـــب الشـــافعية، وأصـــحها نقـــال: قـــال ابـــن خلكـــان : "قـــال حـــاجي خليفـــة )١(

وهو خمطوط توجد نسخة مصورة يف معهد املخطوطات  ). ٢/١٠٢٥(كشف الظنون : انظر

 .أجزائه يف اجلامعة اإلسالميةوقد حقق بعض ) شافعي غري مفهرس ٧(العربية بالقاهرة رقم 

وهــــو مطبــــوع �ــــامش الوســــيط وقــــد حققــــه طالبــــان يف رســــالتني علميتــــني باملاجســــتري باجلامعــــة  )٢(

  .اإلسالمية

 ).٢/١٩٩٠(كشف الظنون : انظر .وهو خمتصر لنهاية املطلب وخمطوط يف سبع جملدات )٣(

: املسرتشـد، اخلليفـة: املسـتظهر، وهـولعمـدة الـدين، ولـد : صـنفه، خمتصـر: "قال حـاجي خليفـة )٤(

 ).٢/١١٦٩(كشف الظنون : انظر .وهو كتاب عزيز الوجود: وقال أيضا .الفضل

الــدكتور إيــاد : جملــدات، حتقيــق  ٨ يفومطبــوع   وهــو اختصــار �ايــة املطلــب للجــويين )٥(

 دار النوادر، : الطباع، ط

ـــهبعـــض : مجعهـــا، مـــن حماســـنه: وهـــي : "قـــال حـــاجي خليفـــة )٦( إســـحاق : الكمـــال: وهـــو، طلبت

  ).٢/١٢١٨(كشف الظنون : انظر ."املعزي، الشافعي



 

٦٥

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 ٥١٦  ت(         البغـــوي،      مســـعود   بـــن     احلســـني    حممـــد   أيب      لإلمـــام )١(      البغـــوي      فتـــاوى   (،  

 .    خمطوط

 ـــووي      فتـــاوى ـــن      الـــدين   حمـــي      زكريـــا   أيب      لإلمـــام )٢(      الن   ،)   ٦٧٦  ت(        النـــووي،    شـــرف   ب

 .     مطبوع

 مطبوع)    ٤٦٢  ت(        املروزي،    حممد   بن     احلسني )٣(      للقاضي        الفتاوى     . 

 الرافعي،    حممد   بن         عبدالكرمي       القاسم   أيب      لإلمام  ،)٤(      الوجيز    شرح  يف       العزيز    فتح          

 .     مطبوع  ،)   ٦٢٣  ت(

 ٤٤٧  ت(        الرازي،     أيوب   بن     سليم      الفتح   أليب       الفروع   .( 

 خمطوط  ،)   ٣٤٥  ت(       احلداد،     بابن       املعروف     أمحد   بن    حممد    بكر   أليب )٥(      الفروع    . 

 خمطوط  ،)   ٣١٧  ت(        الزبريي،       سليمان   بن    أمحد      عبداهللا   أليب )٦(     الكايف    . 

 مطبوع  ،)   ٧١٠  ت(      رفعة،   بن    حممد   بن    أمحد       العباس   أليب       النبيه      كفاية     . 

                                  

هــو خمطــوط وقــد حققــه الطالــب يوســف بــن ســليمان القرزعــي لنيــل درجــة الــدكتوراه يف اجلامعــة  )١(

  .الإلسالمية

علـي بـن إبــراهيم : بـو احلســنأ :ارتبهـوهـي إجابـات للمسـائل الــيت سـئل عنهـا النــووي رمحـه اهللا و  )٢(

  ).٢/١١٨٨(كشف الظنون : انظر. وتسمى بعيون املسائل املهمة .على أبواب الفقه العطار

وهـــي مســـائل ســـئل عنهـــا القاضـــي فأجـــاب عنهـــا فتتبعهـــا تلميـــذه البغـــوي ورتبهـــا علـــى أبـــواب   )٣(

ــر املـــزين، وهـــي فتـــاوى معروفـــة  وقـــد طبعـــت يف  ، دار الفـــتح للدراســـات والنشـــر، عّمـــانخمتصـ

  .صفحة ٤٩٠، ) م٢٠١٠/ هـ  ١٤٣١( ،الطبعة األوىل

هـــو مــــن املصــــادر املهمــــة مــــن الكتــــاب  وقـــد أكثــــر القمــــويل رمحــــه اهللا تعــــاىل يف النقــــل عنــــه يف  )٤(

  .اختياراته وتصحيحاته ويف نقل األقوال والوجوه يف املذهب

   ".دقق يف مسائلها غاية التدقيق، صغرية احلجم، كثرية الفائدة: وهي: "قال حاجي خليفة )٥(

  ).٢/١٢٥٦(كشف الظنون : انظر

َصــنَّف ُكتبًــا كثــرية منهــا الكــاىف ىف املــذهب، خمتصــر حنــو التنبيــه وترتيبــه عجيــب ": قــال النــووي )٦(

  ).٢/٢٥٦(�ذيب األمساء واللغات : انظر. "غريب



 

٦٦

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 املعـروف     الضـيب    أمحـد   بن    حممد   بن    أمحد     احلسن   أليب         الشافعي،      الفقه  يف )١(      اللباب       

 .     مطبوع  ،)   ٤١٥  ت(          باحملاملي،

 ٤٤٧  ت(         الرازي،     أيوب   بن     سليم      الفتح   أليب  ،)٢(        الشافعية     فروع  يف     ا�رد   .( 

 ٦٧٦  ت(        النـووي،    شـرف   بـن      الـدين   حمي      زكريا   أيب      لإلمام      املهذب    شرح      ا�موع   (،  

 .     مطبوع

 باحملاملي،       املعروف     الضيب    أمحد   بن    حممد   بن    أمحد     احلسن   أليب )٣(     ا�موع          

 .     مفقود  ،)   ٤١٥  ت(

 ،مطبوع  ،)   ٦٢٣  ت(         الرافعي،    حممد    بن         عبدالكرمي       القاسم   أيب      لإلمام      احملرر     . 

 الـرازي،     بفخـر      امللقـب       التيمـي    عمـر   بـن    حممـد      عبـداهللا    أبـو      الفقـه     أصول  يف      احملصول        

      مطبوع  ،)   ٦٠٦  ت(

 مطبوع  ،)   ٢٦٣ ت(       املزين،   حيي   بن       إمساعيل        إبراهيم   أيب      لإلمام )٤(    املزين     خمتصر     . 

 اجلوري     احلسن   بن    علي     احلسن   أيب      لإلمام )٥(    املزين     خمتصر     شرح      املرشد        

 ٤٨٢  ت(        اجلرجــاين،    أمحــد   بــن    حممــد   بــن    أمحــد       العبــاس   أيب       للقاضــي )٦(       املعايــاة   (،  

 .     مطبوع

 يوســــف   بــــن    علــــي   بــــن        إبـــراهيم      إســــحاق   أيب      لإلمــــام         الشــــافعي،      الفقــــه  يف      املهـــذب     

 .     مطبوع  ،)   ٤٧٦  ت(         الشريازي،

                                  

  ).١/٢١١(األعالم للزركلي : انظر. هو لباب الفقه وهو خمطوط )١(

  .األدلة: عاريا عن، أيب حامد شيخه جرده من تعليقة، يف أربع جملداتكتاب ا�رد   )٢(

  ).٢/١٥٩٣(كشف الظنون : انظر

  . ا�موع قريب من حجم الروضة يشتمل على نصوص كثرية )٣(

 ).١/١٧٥(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر

  .هو من أهم مصادر القمويل رمحه اهللا )٤(

  ).١/١٣٠(طبقات الشافعية : انظر". عشرة أجزاءصنف املرشد يف : "قال ابن قاضي شهبة )٥(

وكتـــاب املعايـــاة يشــتمل علـــى انـــواع مــن االمتحـــان كاأللغـــاز والفـــروق : "قــال ابـــن قاضـــي شــهبة )٦(

  ).١/٢٦٠(طبقات الشافعية : انظر". واالستثناءات من الضوابط



 

٦٧

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 بــن      الــدين    �ــاء       األســدي،     رافــع   بــن     يوســف      احملاســن   أليب       الفقــه،  يف       البــاهر      املــوجز   

 ).   ٦٣٢  ت(       شداد،

 يوسـف   بـن      عبـداهللا   بن        عبدامللك      املعايل   أيب      لإلمام      املذهب      دراية  يف       املطلب     �اية     

 .     مطبوع  ،)  ه   ٤٧٨  ت(       اجلويين،

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

٦٨

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  وصف النسخ الموجودة لهذا الكتاب

  :وصف النسخ الخطية المختارة للتحقيق: أوالً 

  .نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي، اسطانبول، تركيا -١

؛ وهـــي مـــن أمت وأقـــدم نســـخ )ط(ت هلـــا بــــورمـــز هـــذه النســـخة كأصـــل، علـــى  تاعتمـــد

 ،واخلـرم، والطمـس ،ة مـن السـقطملهـي سـامجيل، و و واضح املخطوط مكتوبة خبط مقروء 

 .وتصويرها عايل اجلودة، وعليها متلك ،وغريها من العيوب والسواد ،والبياض

  ).٧٢٠: (هافظرقم ح -١

: ومفقــود منهــا ا�لــدجملــدا، ) ١٢(، وأصــل املخطــوط يقــع يف )٩: (عــدد ا�لــدات -٢

  .الثاين، واخلامس، واحلادي عشر إال أ�ا موجودة يف النسخ األخرى

  ).٢٠٢٠:(عدد اللوحات -٣

  ).٢٥:(عدد األسطر -٤

  ).١٥إىل  ١٠: (يف السطر عدد الكلمات -٥

  .نسخ مشرقي: نوع اخلط -٦

  .ابن مسعود احلكري: ..... اسم الناسخ -٧

  ).هـ٨٠٠: (تاريخ النسخ -٨

  .العناوين الرئيسية والفرعية باألمحر، وباقي النص باألسود: املداد نو ل -٩

  

  .نسخة المكتبة األزهرية، القاهرة، مصر -٢

 بسـبب رومشـيء يسـري مـن اخلـت ا�لـدات و�ايا�ـا ايايف بـد، )ز(بـللمقابلة، ورمزت هلا 

  .، إال أ�ا ال تؤثر يف القراءة أبداً، وعليها متلكاألرضة

  ).٤٢٣١٥/٤٢٣١٦( :هاحفظرقم  -١

  .الثاين، والثالث مقسم على جزئني، والرابع، واخلامس: ، وهي)٥: (عدد ا�لدات -٢



 

٦٩

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  ).٨٦٥: (عدد اللوحات -٣

  ).٢٩: (عدد األسطر -٤

  ).١٨إىل  ١٥: (يف السطر عدد الكلمات -٥

  .نسخ مشرقي: نوع اخلط -٦

  .مقروء متوسط الوضوح: جودة اخلط -٧

  .احملّلي الشافعيعلي : اسم الناسخ -٨

  ).ه٨٦٣: (تاريخ النسخ -٩

  . العناوين الرئيسية والفرعية باألمحر، وباقي النص باألسود: املداد نو ل -١٠

  

  : وصف النسخ الخطية األخرى للكتاب: ثانياً 

  .)١(ال يوجد القسم اخلاص يب يف هذه النسخ :تنبيه

رة فـي مركـز الملـك نسخة المكتبة الوطنية، باريس، فرنسا، وعنها نسخة مصـو  -١

بعـــد االطـــالع واملقارنـــة تبـــني أن هـــذا املخطـــوط هـــو يف الواقـــع تكملـــة لنســـخة فيصـــل، 

  .املكتبة األزهرية

  ).١٠٢٦: (هاحفظرقم  -١

  .، وفيه اجلزء اخلامس والسادس)١: (عدد ا�لدات -٢

 ).٣٤٧: (عدد اللوحات -٣

  ).٢٩: (عدد األسطر -٤

  ).١٨إىل  ١٥: (يف السطر عدد الكلمات -٥

  .نسخ مشرقي: نوع اخلط -٦

                                  

 ).٢٢٥-٣/٢٢٤(فهرس آل البيت  :انظر )١(



 

٧٠

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .مقروء متوسط الوضوح: جودة اخلط -٧

  .علي احمللي الشافعي: اسم الناسخ -٨

 .هـ٨٦٣يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة : تاريخ النسخ -٩

  . العناوين الرئيسية والفرعية باألمحر، وباقي النص باألسود: املداد نو ل-١٠

  

  .نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر -٢

  ).٤/٧٩/٨٤/٢٢٦: (هاحفظرقم  -١

 األول، الرابـــع، اخلـــامس، وجـــزآن غـــري مـــرقمني،: ، وهـــي اجلـــزء)٥: (عـــدد ا�لـــدات -٢

مها ، اتضــح بعــد التحــري والبحــث أن أحــد٣١٩و٣١٧بــرقم  وهنــاك جــزآن آخــران

  .شرح للوسيط ملؤلف آخر واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليط للقمويل

 ).٩٢٠: (عدد اللوحات -٣

  ).٢٥: (عدد األسطر -٤

  ).٢٠-١٥: (يف السطر عدد الكلمات -٥

  ).نسخ مشرقي معتاد: (نوع اخلط -٦

  .موسى بن عبد اللطيف املتطيب: اسم الناسخ -٧

 .غري معروف: تاريخ النسخ -٨

  .أسود: املدادلون  - ٩

  

 هبعد االطالع واملقارنـة تبـني أن هـذا، ، إسطنبول، تركيالمكتبة السليمانية نسخة -٣

  .يف الواقع اجلزء الثاين املفقود من نسخة متحف طوبقبوسراي يهالنسخة 

  ).٥١٦: (هاحفظرقم  -١



 

٧١

 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  .، وهو اجلزء الثاين)١: (عدد ا�لدات -٢

 ).٢٣٨: (عدد اللوحات -٣

  ).٢٥: (عدد األسطر -٤

  ).١٥إىل  ١٠: (يف السطر عدد الكلمات -٥

  .نسخ مشرقي: نوع اخلط -٦

  مقروء واضح ومجيل: جودة اخلط -٧

  ).ه٨٠٠(ابن مسعود احلكري، : ..... تاريخ النسخاسم الناسخ و  -٨

  . العناوين الرئيسية والفرعية باألمحر، وباقي النص باألسود: املداد نو ل-٩

  

  

  -الملحق-

 طوطنماذج من المخ



 

٧٢ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 )األصل(نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللوحة األولى من المخطوط

 

   

 

 



 

٧٣ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اللوحة األخيرة من المخطوط

  

  

  

  

  

 

 



 

٧٤ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اللوحة األولى من النص المحقق

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

٧٥ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اللوحة الوسطى من النص المحقق

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

٧٦ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اللوحة األخيرة من النص المحقق

  

  

  

  

  

  

 

 

  



 

٧٧ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 نسخة المكتبة األزهرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اللوحة األولى من المخطوط

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٧٨ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

  اللوحة األخيرة من المخطوط

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

٧٩ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  اللوحة األولى من النص المحقق

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٨٠ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  اللوحة الوسطى من النص المحقق

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

٨١ 

 ح ا  ا اا  

 ف 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اللوحة األخيرة من النص المحقق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النص المحقق: الثانيالقسم 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 اَِ ُب 

  



 

٨٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  

  

  الباب الثاني في التزاحم

، والنظـــر فيـــه يتعلـــق مبـــا يقـــع )٢(والتصـــرفات الواقعـــة يف املشـــرتكات )١(االمـــالك علـــى

والسـقف احلائـل  ،صوصا كاجلدار احلائـل بـني امللكـنياالشرتاك فيه عموما كالطرق، أو خ

  . بني السفل والعلو

  :إىل نافذة وغري نافذةأما الطرق فتنقسم 

  

  :الطرق النافذة: القسم األول

تص بالبنيـان وال يكـون إال نافـذا، ، والشـارع خيـانالطريق يكون يف الصحارى والبنيـو 

، والشـوارع ال بـالطرق والشـوارع املسـالك النافـذة، واملـراد هنـا والطريق قـد يكـون غـري نافـذ

ُوِجـدت ، وهـو املواضـع الـيت هم يستوون فيهـاللناس كل )٣(يتعلق �ا إال استحقاق الطروق

 . شوارع يف البالد والصحراء

 :                            يف البالد بطريقتنيملواضع شوارع ويصري ا

  . باتفاقه لذلك )٤(أن جيعل االنسان ملكه شارعا وسبيال مسبال: أحدمها

  
                                  

  .كالطرق واجلداران واألسقف وحنو ذلك )١(

  .ما يشرتك بني ملك شخص وملك آخر يأ )٢(

  . مرور الناس يأ  )٣(

 .)١٠/٢١٥(لسان العرب : انظر

 وأنــواع إذا جعلتهــا يف ســبل اخلــري، : ســبَّلُت الثمــرة: أي مباحــاً، متربعــاً بــه، مــن قولــك: مســبَّالً  )٤(

  . الرب

  )١/٢٦٥( غريب الشرح الكبرياملصباح املنري يف : انظر



 

٨٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

فـــتح أبـــواب لألمـــالك إىل  ى، ويتفقـــوا علـــأن حييـــي مجاعـــة خطـــة قريـــة أو بلـــدة :وثانيهمـــا

يف مصـريه  لفـظ ىلإ، وال حيتـاجون بني الـدور واملسـاكن منفكا نافدا صوب واحد جيعلونه

  .)١(شارعا

، كمـــا لـــو أنشـــأ مســـجدا يف وكـــة لعامـــة املســـلمني بإحيـــاء الـــدوروتكـــون الشـــوارع ممل

حكمنـا  فإنه يصري مسجدا لسائر املسلمني، وإذا وجـدنا جـادة مسـتطرقة نافـذة )٢(واتامل

، وال نســأل عــن )٣(باســتحقاق االســتطراق فيهــا بظــاهر احلــال وأثبتنــا هلــا حكــم الشــوارع

  .أمرهامبدأ 

ن كـان مـن إوقل من تعرض ملقدار الطريـق وهـو مهـم وحكمـه أن الطريـق : )٤(قال النووي

                                  

: ، وزاد عليــه طريقــا ثالثــا فقــالمــا ذكــره املصــنف هــو مــا ذكــره الرافعــى نقــال عــن إمــام احلــرمني  )١(

أن جيعـــل االنســـان ملكـــه شـــارعا ) أحـــدمها(قـــال االمـــام وصـــريورة املوضـــع شـــارعا لـــه طريقـــان "

مســلكا نافــذا بــني الــدور أن حيــىي مجاعــة خطــة قريــة أو بلــدة ويرتكــوا ) والثــاىن(وســبيال مســبال 

  …االبوابواملساكن ويفتحوا إليه 

وهـــو أن يصـــري موضـــع مـــن املـــوات جـــادة ميتـــا : مث حكـــى عـــن شـــيخه مـــا يقتضـــى طريقـــا ثالثـــا      

نـه كـان يـرتدد يف بيـان الطريـق الـيت يعرفهـا اخلـواص ويسـلكو�ا إيطرقها الرفاق فـال جيـوز تغيـريه و 

ــه فلــــيس لــــه حكــــم إوكـــل مــــوات جيــــوز اســــتطراقه ولكــــن ال مينــــع مــــن  حيائــــه وصــــرف املمــــر عنــ

  ).٥/٩٨(العزيز للرافعي :انظر."  الشوارع

  . ما ال مالك له وال ينتفع به من األراضي: املوات  )٢(

  .)٦٨٣ص( يالتعاريف للمناو  :انظر

 .يآنفا وذكره أيضا النوو  يذكره الرافع يوهذا هو الطريق الثالث الذ  )٣(

 ) ٤/٢٠٦( روضة الطالبني  للنووي :انظر

بــن شــرف بــن مــري بــن حســن احلزامــي احلــوراين، النــووي، الشــافعي، أبــو  حيــىي) ـهــ٦٧٦(النـووي  )٤( 

) حــوران، بســورية مــن قــرى(مولــده ووفاتــه يف نــوا ، عالمــة بالفقــه واحلــديث: زكريــا، حميــي الــدين

ــر .ليهــــا نســــبتهإو  ، طبقــــات الشــــافعية البــــن قاضــــي شــــهبة )٨/١٤٩( زركلــــيلل األعــــالم :انظــ

)٢/١٩٤(. 



 

٨٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

لوكة سبلها صاحبها فهو إىل خريته، واألفضـل توسـعها، وإن قصـد إحيائهـا، فـإن أرض مم

يف ثبـــت  )١(]هـــذا معـــىن مـــا[ســـبع أذرع ، وإن اختلفـــوا فقـــدره اتفقـــوا علـــى شـــيء فـــذاك

  .)٣)(٢( الصحيحني

   ؟املوضع شارعا بأن يصري بعض املوات املطروق جادةوهل يصري 

إذا كانــــت جــــادة يطرقهــــا الرفــــاق فــــال جتــــوز ألحــــد  نعــــم ]ب/١٠٢[/)٤(قـــال أبــــو حممــــد

  .)٥(وتردد يف ثنيات الطريق اليت يعرفها خواص ويشاركو�ا ه،ؤ إحيا

ال يصــري طريقــا بــذلك وجيــوز إحيائــه وال يثبــت لــه حكــم الشــوارع، وكــل : وقــال غــريه

  .)٦(جيوز استطراقه وال مينع من إحيائه موات

ــــارة بفــــتح بــــاب ذلــــك فلكــــٍل االنتفــــاع بالشــــوارع مبــــاال وإذا عــــرف  ه، إليــــيضــــر بامل

ــــــــــــــــــالوقوف  ــــــــــــــــــوس وبــ ــــــــــــــــــداث جنــــــــــــــــــــاح  واجللــ  )٧(لالســــــــــــــــــــرتاحة واملعاملــــــــــــــــــــة وبإحــ

                                  

 .)ط(ساقطة من   )١(

ا اْختَـَلْفــُتْم ِإذَ  :وســلم قَـالَ   ، َأنَّ النَّـِيبَّ صــلى اهللا عليـه َعــْن َأِيب ُهَريـْـَرةَ  يقصـد مـا أخرجــه الشـيخان )٢(

  . رُعٍ َعْرُضُه َسْبَع أَذْ ، ُجِعَل ِيف الطَّرِيقِ 

 .)٤١٤٦( مسلمو ، )٢٤٧٣( الُبخاري :انظر

 ).٤/٢٠٦( روضة الطالبني للنووي :انظر )٣(

 مـوالهم املصـري األعـرج أحـد أصـحاب الربيـع بـن سـليمان بـن داود اجليـزي أبـو حممـد األزدي )٤(

  .ست ومخسني ومائتني مات يف ذي احلجة سنة. ي والرواة عنهالشافع

 ).٢/١٣٢(، طبقات الشافعية للسبكي )١/٦٤(قات الشافعية البن شهبة طب :انظر

عبــد امللــك بــن عبــد اهللا بــن يوســف بــن : املؤلــف - )٦/٤٧١( �ايــة املطلــب للجــويين :انظــر )٥(

وصـنع  ققـهح -)هــ٤٧٨: يفاملتـو (حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني 

 .حممود الّديبعبد العظيم / د. أ: فهارسه

 ).٥/٩٨(العزيز للرافعي: انظر )٦(

تقــومي "تلخــيص رؤوس مســائل كتــاب  :انظــر .هــو املعــروف عنــد الغــربيني بالبــالكون، أي روشــن )٧(

  =                           .)٣٤ص(  للعّالمة تقّي الدين اهلاليل، رمحه اهللا تعاىل" الّلسانني



 

٨٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، وخيتلــف الضــرر بــاختالف الطريــق، فــإن كانــت علــى جدرانــه ال يضــر باملــارة )١(وســاباط

، اباط حبيــث ميــر املــار حتتــه منتصــباالفرســان والقوافــل فرفــع اجلنــاح والســضــيقة ال ميــر �ــا 

، وإن كانوا ميرون �ا فالبد من )٣(ةاليرأسه احلمولة الع علىأن يكون  )٢(واشرتط املاوردي

 البعــري علــىرأســه  علــىاملنصــوبة  )٤(حيــث المينــع مــرور احملمــل مــع الكنيســة إىلدفعهمــا 

  .)٥(هعليوال يشرتط الزيادة  ،واسعاسواء كان الطريق ضيقا أو 

  

  

                                                                                          

اْلُعُلـــوِّ ُمْشـــِرٌف َعَلـــى َنِصـــيِب اْآلَخـــِر َوُهـــَو الـــرَّفُّ َعـــْن اْألَْزَهـــرِيِّ َوَعـــْن َوقَـــَع ِلَصـــاِحِب : الروشـــن=     

  .اْلَقاِضي الصَّْدِر اْلَمَمرُّ َعَلى اْلُعُلوِّ َوُهَو ِمْثُل الرَّفِّ 

 ).١/٣٣١(املغرب يف ترتيب املعرب لربهان الدين اخلوارزمي  :انظر

  . طريق، واجلمع سوابيط وساباطاتسقيفة بني حائطني حتتها : الساباط )١(

هـــو ســـاباط كســـرى باملـــدائن، : صـــمعي، قـــال األ"أفـــرغ مـــن حجـــام ســـاباط: "وقـــوهلم يف املثـــل

  . اسم رجل: وبالس. وبالعجمية بالس آباد

  .بساباط حىت مات وهو حمرزق: *ومنه قول االعشى

  ).٣/١١٢٩(الصحاح  :انظر

أقضـــى القضـــاة، أبـــو احلســـن، علـــي بـــن حممـــد بـــن حبيـــب البصـــري،  مـــام العالمـــة،اإل :املـــاوردي )٢(

ول سنة مخسني وأربع مئة، وقد بلـغ األ مات يف ربيع .املاوردي، الشافعي، صاحب التصانيف

   .بغدادستا ومثانني سنة، وويل القضاء ببلدان شىت، مث سكن 

 .)٥/٢٦٧(الكربى للسبكي ، طبقات الشافعية )١٨/٦٤( للذهيب سري أعالم النبالء :انظر      
 ).١٠/٦٨(، كفاية النبيه البن الرفعة )٦/٣٧٧(احلاوي الكبري للماوردي   )٣(

شــبه هــودج يغــرز يف احملمــل أو يف الرحــل قضــبان ويلقــى عليــه ثــوب يســتظل بــه الراكــب ويســترت  )٤(

   .به

  ). ٢/٨٠٠(املعجم الوسيط  ،)٢/٥٤٢(املصباح املنري  :انظر

  ).٥/٩٦(العزيز للرافعي :انظر )٥(



 

٨٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، ونسـبه )٢(حيث ال مينع مرور الفارس حتته منصوب الرمح إىليرفعه : )١(وقال ابن حربويه

وهــل ألهــل  ،وضــعفه اجلمهــور )٥(إىل ابــن خــريان  )٤(واملتــويل، )٣(ابــن شــريح إىلاملــاوردي 

                                  

علي بن احلسني بن حرب، ويقال َحْربُويَه بن عيسى البغدادي، الفقيـه الشـافعي مـن أهـل املائـة  )١(

، ولـد سـنة سـبع وثالثـني ومـائتني .الرابعة يكىن أبا عبيد، ويقال َلُه ابن حربويـه، وهـو ِ�َـا أشـهر

   .ه اهللا تعاىلوََكاَنْت وفاته ببغداد ِيف سنة تسع عشرة وثالمثائة رمح

، ســـري )٢٦٨ص( ، حـــرف العـــنيرفـــع اإلصـــر عـــن قضـــاة مصـــر البـــن حجـــر العســـقالين :انظـــر

 .)١٤/٥٣٦(أعالم النبالء 

، �ايـــة املطلـــب للجـــويين )٥/٩٧(والعزيـــز للرافعـــي، )٤/٢٠٤( يروضـــة الطـــالبني للنـــوو  :انظـــر )٢(

  .)١٠/٦٨(، كفاية النبيه البن الرفعة )٦/٤٦٥(

  ريح بن عبد الكرمي بن أمحد بن حممد الروياين أبو معمر الطربيعبد الكرمي بن ش )٣(

وشـريح والـده هـو صـاحب أدب القضـاء املسـمى بروضـة احلكـام وعبـد  .قاضـي آمـل طربسـتان

ــد جــــده هــــو أبــــو العبــــاس الرويــــاين اإلمــــام الكبــــري صــــاحب  ــرمي جــــده ال أعرفــــه وأمحــــد والــ الكــ

  . وثالثني ومخسمائةومات �ا يف شهر رمضان سنة إحدى  اجلرجانيات

 . ، )٧/١٧٧( يطبقات الشافعية الكربى للسبك :انظر

عبـــد الـــرمحن بـــن مـــأمون بـــن علـــي بـــن إبـــراهيم النيســـابوري الشـــيخ أبـــو ســـعد ) ـهـــ٤٧٨( :املتـــويل )٤(

وصــــل فيــــه إىل القضــــاء  لــــهمومل يكوصــــنف التتمــــة ، أحــــد أصــــحاب الوجــــوه يف املــــذهب.املتــــويل

وصنف كتابا يف أصول الـدين وكتابـا  ،وأكمله غري واحد ومل يقع شيء من تكملتهم على نسبته

تــويف يف . يف اخلــالف وخمتصــرا يف الفــرائض ودرس بالنظاميــة مث عــزل بــابن الصــباغ مث أعيــد إليهــا

نيســابور ســنة ســت ومولــده ب، شــوال ســنة مثــان وســبعني وأربعمائــة ببغــداد ودفــن مبقــربة بــاب أبــرز

، ســـري )١/٢٤٧( يطبقـــات الشـــافعية الكـــربى للســـبك :انظـــر  .وقيـــل ســـبع وعشـــرين وأربعمائـــة

 .)١٨/١٣٢(، الوايف بالوفيات )١٨/٥٨٥(أعالم النبالء 

   .ن خريان أبو علي البغدادي أحد أئمة املذهبباحلسني بن صاحل  )٥(

مـات . ن املـذهب وقـوة الـورعفاضـل الشـيوخ وأماثـل الفقهـاء مـع حسـأكان مـن : اخلطيب قال

  . سنة عشر وثالمثائة

 .)١٥/٥٨(، سري أعالم النبالء )١/٩٣( يطبقات الشافعية الكربى للسبك :انظر



 

٨٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  ذةشوارع املسلمني الناف إىلالذمة إخراج األجنحة من دورهم 

  :وجهان فيه

  .)١(املنع وإن جاز هلم استطراقها: أصحهما

  .)٢(هعليوجه ال جيوز هدمه احلاكم  علىومن وضع جناحا 

  .)٦(باب داره على )٥(لكل أحد قلعه كما لو بين دكة: )٤()٣(وقال البندنيجي

  

  

                                  

 ).٤/٢٠٦(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )١(

 .املصدر السابق :انظر )٢(

  . احلسن بن عبيد اهللا مصغر بن حيىي الشيخ أبو علي البندنيجي )٣(

وعلـق  سـفرايييناإلأحد األئمة مـن أصـحاب الوجـوه درس الفقـه ببغـداد علـى الشـيخ أيب حامـد 

عنــه التعليــق وكــان دينــا صــاحلا ورعــا وعــاد إىل بلــده البنــدنيجني وتــويف بــه ســنة مخــس وعشــرين 

وأربعمائة يف مجادى األوىل وله التعليقة املسماة باجلـامع يف أربـع جملـدات وكتـاب الـذخرية وهـو 

دون التعليقة وكتابه اجلـامع قـال النـووي قـل يف كتـب األصـحاب مثلـه وهـو مسـتوعب األقسـام 

   .حمذوف األدلة

  .)١٢/٦١(، الوايف بالوفيات )١/٢٠٦(طبقات الشافعية البن شهبة  :انظر

 ).٤/٤٤٦(النجم الوهاج للدمريي : انظر )٤(

  ،)٤/٤٤٦(النجم الوهاج للدمريي :انظر .املسطبة: بفتح الدال) الدكة( )٥(

   .يقعد عليه يالذ: الدكة بالفتحويف خمتار الصحاح  

املكان املرتفع جيلـس عليـه وهـو : ، ويف املصباح املنري الدكة)٤/١٥٨٣( خمتار الصحاح  :انظر

 ).١/١٩٨(املسطبة معرب واجلمع دكك 

ومـن : "يهذا الوجه غري معتمد عند الشافعية، إذ املعتمد هو األول، قال الشيخ زكريـا األنصـار  )٦(

 ."الفتنةوضع جناحا على وجه يضر قلعه احلاكم ال اآلحاد على أشبه الوجهني خلوف 

  ) ٣/١٣٦(لزكريا األنصاري  الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية :انظر



 

٩٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ــه مــن إزالــة املنكــر: )١(وقــال ســليم ، وينبغــي محــل كــالم )٢(لكــل أحــد مطالبتــه بقلعــه؛ ألن

ضـرا علـى مـال سـواء كـان مُ إشـراع اجلنـاح  علـى )٤(وال جيوز أن يصاحل .)٣(هعليالبندنيجي 

 . )٥(ضر سواء صاحله اإلمام أو اآلحادأو غري مُ 

  . )٦(ولو أخرج جناحا حتت جناح َمن حياذيه مل يكن لألول منعه إذ ال ضرر

إن كان الثاين غالبا ال يضر باملار فـوق جنـاح األول : )٧(ولو أخرجه فوقه قال ابن الصباغ

                                  

وهــو كبــري ألنــه كــان  ســليم بــن أيــوب بــن ســليم الفقيــه أبــو الفــتح الــرازي األديــب املفســر تفقــه )١(

  .، وكان ورعا زاهداوقد نيف على الثماننياشتغل يف صدر عمره باللغة والنحو واملعاين، 

وا�ــرد أربــع جملــدات عــار عــن األدلــة غالبــا ، تــاب التفســري مســاه ضــياء القلــوبك  :ومــن تصــانيفه

وكتــاب ، وكتــاب الفــروع دون املهــذب ينقــل عنــه صــاحب البيــان كثــريا، جــرده مــن تعليقــة شــيخه

وكتــــاب ، وكتــــاب الكــــايف خمتصــــر قريــــب مــــن التنبيــــه، رؤوس املســــائل يف اخلــــالف جملــــد ضــــخم

  .اإلشارة تصنيف لطيف

 .)١٥/٢٠٧(الوايف بالوفيات ، ) ٢٢٦، ١/٢٢٥(طبقات الشافعية البن شهبة  :انظر

 ).٤/٤٤٦(النجم الوهاج للدمريي : انظر) ٢(

  ).٤/٤٤٦( يالنجم الوهاج للدمري  :انظر )٣(

لح بــني ويطلــق علــى الصــ .عقــد حيصــل بــه ذلــك: ويف الشــرع، قطــع املنازعــة: يف اللغــة: الصــلح )٤(

الصــلح بــني اإلمــام والفئــة الباغيــة، وعلــى الصــلح بــني الــزوجني عنــد  املســلمني واملشــركني، وعلــى

الشــقاق، وعلــى الصــلح يف املعــامالت والــديون وهــو املــراد هنــا وال يقــع غالبًــا إال علــى حطيطــة 

 ).٤/٤٣٢( يالنجم الوهاج للدمري  :انظر .لبلوغ بعض الغرض

 ).٦/٣٧٦(احلاوي الكبري للماوردي : انظر )٥(

 .)٢/٢٢٠(، وأسىن املطالب لزكريا األنصاري )٤/٢٠٥(روضة الطالبني للنووي  :انظر )٦(

ابـن   الواحـد بـن حممـد البغـدادي، البيـع مفيت الشافعية، أبو طاهر، حممد بن عبد* ابن الصباغ  )٧(

  ".الشامل"وتفقه عليه ولده أبو نصر، صاحب  .أيب حامد تفقه بالشيخو  .الصباغ

  . مثان وأربعني وأربع مئةذي القعدة، سنة  يفمات 

  .)١/١٤٠(، الوايف بالوفيات )١٨/٢٢(سري أعالم النبالء للذهيب  :انظر



 

٩١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

 ، )١(مل مينع وإال فله منعه

  .)٣)(٢(ولو أخرجه مقابله مل مينع منه إال أن يعطل االنتفاع باألول

ولــو كــان األول أخــذ أكثــر هــواء الطريــق أو اســتوعبه مل يكــن ملقابلــه مطالبتــه بنقصــه ورده 

  . )٤(نصف الطريق إىل

ال ضرر فيه مث ا�دم أو هدمه وأخرج آخر مقابله جناحا ال ميكـن  ولو أخرج جناحا

 .)٥(معه إعادة األول جاز

                                  
، كفاية النبيه البن الرفعة )٦/٤٦٨(، �اية املطلب للجويين )٦/٢٥٤(البيان للعمراين : انظر )١(

)١٠/٦٨.( 

وقـــد حققـــت أجـــزاء منهـــا يف اجلامعـــة  كتـــاب الشـــامل البـــن الصـــباغ مـــا زال خمطوطـــا مل يطبـــع )٢(

  .اإلسالمية باملدينة املنورة

وحيـث جــاز إشـراع اجلنــاح جـاز إشــراعه فـوق جنــاح جـاره وحتتــه : "قـال الشــيخ زكريـا األنصــاري )٣(

  ."وكذا يف موضعه إذا ا�دم، أو هدمه مالكه

 ).٣/١٣٦(لزكريا األنصاري الغرر البهية شرح البهجة الوردية  :انظر

مغـين ، )٢/٢٢٠( أسىن املطالـب لزكريـا األنصـاري، و )٤/٢٠٥(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٤(

 ).٣/١٧٢( احملتاج للشربيين

ـــــز للرافعـــــي  :انظـــــر )٥( روضـــــة الطـــــالبني   ،)١٣/٣٩٧( يا�مـــــوع تكملـــــة املطيعـــــ، )٧/٣٣٩(العزي

   ).٤/٢٠٥(للنووي

وقـف يف الطريـق، مث فـارق موقفـه، أو إن مـا قاسـه كثـريون علـى مـا إذا : الروضة يف قال النووي

ولــو أخــرج : قــال أصــحابنا. مــام الرافعــي رمحــه اهللاقعــد لالســرتاحة وحنوهــا، فــال يــرد اعــرتاض اإل

ولـــو أخـــرج فـــوق جنـــاح . جناًحـــا حتـــت جنـــاح مـــن حياذيـــه، مل يكـــن لـــألول منعـــه، إذ ال ضـــرر

جلنـاح األول، مل مينــع، وإال إن كـان الثــاين عاليًـا ال يضــر باملـار فــوق ا: األول، قـال ابـن الصــباغ

ولـو كـان األول قـد أخـذ . ولـو أخـرج مقـابًال لـه، مل مينـع، إال أن يعطـل انتفـاع األول. فله منعه

أكثر هواء الطريـق، مل يكـن جلـاره مطالبتـه بتقصـري جناحـه ورده إىل نصـف الطريـق؛ ألنـه مبـاح 

  .سبق إليه



 

٩٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)١(إعادة روشنه كره لغريه سبقه علىوإن كان األول عازما : قال املتويل

    ولــــك أن تقــــول ينبغــــي أن ال يبطــــل حقــــه بــــذلك كالقاعــــد  ]أ/١٠٣[ /:)٢(قـــال الرافعــــي

  . )٣(إال باإلعراض عنهيف الشارع للمعاملة ال تبطل 

  .)٤(عنه ىوأجاب النووي عنه بأ�م شبهوه مبا إذا وقف يف الطريق مث مش

، غــرس شــجرة بفنــاء داره أو دار غــريهوأمــا التصــرفات يف أرض الشــوارع بنصــب دكــة أو 

 )٥(واختـــاره القاضـــي: أحـــدمها: فـــإن ضـــيق الطريـــق وضـــر باملـــارة منـــع منـــه وإال فوجهـــان

   .)٦(ايلوالغز 

                                  

  .)٦/٢٣٢(تويل البيان للم: ، انظرالتتمة يف مل أجد نص املتويل )١(

فقيـه  وهـو عبد الكرمي بن حممـد بـن عبـد الكـرمي، أبـو القاسـم الرافعـي القـزويين )ـه٦٢٣(الرافعي  )٢(

نسـبته إىل رافـع بــن ، وين للتفسـري واحلـديث، وتـويف فيهـامـن كبـار الشـافعية، كـان لـه جملـس بقـز 

   .خديج الصحايب

يف الفقـه، " ط -الـوجيز للغـزايل ح فـتح العزيـز يف شـر " فقـه، و" خ -احملـرر "له مصـنفات منهـا 

يف " ط -سـواد العينـني "و" خ-الشـارحة ملفـردات الفاحتـة  مـايلاأل"و" شـرح مسـند الشـافعي"و

  .مناقب أمحد الرفاعي، ويف نسبة هذا الكتاب إليه شك

  ).٤/٥٥( كلي، واألعالم للزر )٨/٢٨١( يطبقات الشافعية الكربى للسبك :انظر

  ). ٥/٩٨(العزيز للرافعي :انظر )٣(

  ).٤/٢٠٥(روضة الطالبني  للنووي :انظر )٤(

  .) ٢٧٢ مسألةرقم /كتاب الصلح(حسني  يفتاوى القاض :انظر )٥(

خرين من الشافعية فـاملراد بـه القاضـي أبـو علـي حسـني بـن أحيث أطلق يف كتب املت: القاضيو 

  .حممد املروزي

  ،مالطوســـي، أبـــو حامـــد، حجـــة االســـالحممـــد بـــن حممـــد بـــن حممـــد الغـــزايل ) ـهـــ٥٠٥(الغـــزايل  )٦(

  .متصوف، له حنو مئيت مصنف

عنــد مــن يقولــه (نســبته إىل صــناعة الغــزل . )قصــبة طــوس، خبراســان(مولــده ووفاتــه يف الطــابران 

  =                          .ملن قال بالتخفيف) من قرى طوس(أو إىل غزالة ) بتشديد الزاي



 

٩٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)٢(أنه جيوز )١(ه البغويوجزم ب

   )٣(وهو ما أورده العراقيون: والثاين

                                                                                          

 -االقتصــاد يف االعتقــاد (و) ط -�افــت الفالســفة (، و)ط -علــوم الــدين  إحيــاء(مــن كتبــه =    

ق بـني الصـاحل وغـري الفر (و) خ -ارج القدس يف أحوال النفس مع(و) ط -حمك النظر (و) ط

املنقـذ مـن الضـالل (يف الفقـه، و) خ -البسـيط (، و)ط -مقاصـد الفالسـفة (و) خ -الصاحل 

  .غريها من املصنفاتو  ،)ط -جواهر القرآن (و) ط -بداية اهلداية (و) ط -

  ).٧/٢٢(، واألعالم للزركلي )١/٢٩٣(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  :انظر

، وكفايـــة النبيـــه البـــن )٥/٩٦(، والعزيـــز للرافعـــي )٤/٥٥(الوســـيط للغـــزايل : وينظـــر املســـألة يف

  ).١٠/٨٣( الرفعة

مـن حفـاظ ، شيخ احلرم: احلسنعلي بن عبد العزيز بن املرزبان البغوي، أبو  )ـه ٢٨٦( البغوي )١(

  . "مسند"له ، جاور مبكة، مأموناكان ثقة ،  احلديث

 ).٤/٢٠٠( يل، واألعالم للزرك)١/٢٨١(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 ).٤/١٤٩(ي التهذيب للبغو  :انظر )٢(

  :نااملذهب طريقت يف )٣(

ــَرى ِيفْ : الِعرَاِقيـُّــْونَ  -أ  ــُة الُكبـْ ــِه، َويـَُقــاُل َهلـُـمْ ُهــُم الطَّائَِف ــاِفِعيِّ َونـَْقــِل أَقْـَواِل : -أَْيَضــاً -االْهِتَمــاِم ِبِفْقــِه الشَّ

ــَراِقيـِّْنيَ وَُكُتـــــِبِهْم َأْو . البَـْغـــــَداِديـُّْوَن؛ َألنَّ ُمْعَظَمُهـــــْم َســـــَكَن بـَْغـــــَداَد َوَمـــــا َحْوَهلـَــــا َقـــــِة الِعـــ َوَمـــــَداُر طَرِيـْ

) هــ٤٠٦: ت(َعَلى الشَّْيِخ َأِيبْ َحاِمٍد اِإلْسـَفرَايِْيِينِّ : -رَاَسانِيـِّْنيَ َمَع َمجَاَعاٍت ِمَن اخلُ -َمجَاِهْريِِهْم 

َقتِـــِه؛ َوُهـــوَ  ــــْذَهِب : َوتـَْعِليـْ
َ
، َوَعْنــــُه انـَْتَشـــَر ِفْقُهُهـــْم، انـْتَـَهـــْت إِلَْيـــِه رِيَاَســـُة امل ــرَاِقيـِّْنيَ َشـــْيُخ َطرِيـَْقـــِة العِـ

ــــَداَد، َواْشــــُتِهَرتْ  ــــاِفِعيِّ بِبـَْغ ــــُرْوعِ  الشَّ ــــْدوِْيِن الُف ــرَاقِيـِّْنيَ : طَــــرِيـَْقتُـُهْم ِيفْ َت ــ ــــاُز َطرِيـَْقــــُة . ِبطَرِيـَْقــــِة الِع َوَمتَْت

، َوقـََواِعِد َمْذَهِبِه، َوُوُجـْوِه ُمتَـَقـدِِّمْي اَألْصـَحاِب، : الِعرَاِقيـِّْنيَ بِأَنـََّها أَتـَْقُن ِيفْ نـَْقِل ُنُصْوِص الشَّاِفِعيِّ

   .اخلُرَاَسانِيـِّْنيَ َغالَِباً  َوأَثـَْبُت ِمْن نـَْقلِ 

، االبتهــــــاج يف بيــــــان )٢/٤٩٦(�ــــــذيب األمســــــاء للنــــــووي، )١/٦٩(مقدمــــــة ا�مــــــوع  :انظــــــر

  . )َوَما بـَْعَدَها ٩٤ص (ملذهب عند الشافعية ا ،)٦٧٣-٦٧١ص (اصطالح املنهاج 

  =  ).١٠/٨٤( الرفعة، وكفاية النبيه البن )٥/٩٧(العزيز للرافعي : وينظر النقل عن العراقيني



 

٩٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ورجحــه يف  ى يف املعــىنوقــال الرافعــي هــو أقــو ، )٢(ه اإلمــامإليــومــال ، )١(والشـيخ أبــو حممــد

                                                                                          

ـَرى بـَْعـَد العِـرَاِقيـِّْنيَ ِيفْ االْهِتَمـاِم ِبِفْقـِه الشَّـاِفِعيِّ َونـَْقـِل أَقْـَوالِـِه، : اخلُرَاَسـانِيـُّْونَ  -ب=   ُهـُم الطَّائَِفـُة الُكبـْ

ـــــرَاِوَزُة؛ َألنَّ َشـــــْيَخُهْم َوُمْعظَــــــَم أَتْـبَـــــاِعِهْم َمـــــرَاِوزٌَة؛ فَـ : -أَْيَضــــــاً -َويـَُقـــــاُل َهلُـــــمْ 
َ
: َتــــــاَرًة يـََقـــــاُل َهلـُـــــمْ امل

رَاِوزَُة، َوُمهَا ِعَبارَتَاِن ِمبَْعَىنً َواِحـٍد، َوَمـَداُر َطرِيـَْقـِة اخلُرَاَسـانِيـِّْنيَ : اخلَُراَسانِيـُّْوَن، َوتَارَةً 
َ
َعلَـى الَقفَّـاِل : امل

ــــِغْريِ، َوُهــــوَ  ــــْرَوزِيُّ : الصَّ
َ
ــــُن َأْمحَــــَد امل ــــُداِهللا ْب ــرِّرُ )هـــــ٤١٧: ت(َعْب َتَكــ

ُ
ــــَأخِّرِْي  ،امل ــــِب ُمَت ــــرُُه ِيفْ ُكُت ذِْك

ـْذَهِب؛ فـَُهـَو َشـْيُخ َطرِيـَْقـِة اخلُرَاَسـانِيـِّْنيَ، الـَِّذْي انـْتَـ 
َ
؛ ألَنـَُّه اَألْشـَهُر ِيفْ نـَْقـِل امل َهـْت ِإلَْيـِه اخلُرَاَسانِيـِّْنيَ

ــَرى ِيفْ تَـــْدِوْيِن ا ــَلَك طَرِيـَْقـــًة ُأْخـ ـــْذَهِب ِيفْ َعْصـــرِِه، َفَسـ
َ
لُفـــُرْوِع، َواْشـــُتِهَرْت طَـــرِيـَْقتُـُهْم ِيفْ رِيَاَســـُة امل

ــــُرْوعِ  ــرِيـَّْنيِ : تَــــْدوِْيِن الُف ــــاَن اْشــــِتَهاُرَها ِيفْ الَقــــْرِن الرَّابِــــِع َواخلَــــاِمِس اِهلْجــ                   .ِبطَرِيـَْقــــِة اخلُرَاَســــانِيـِّْنيَ، وََك

   .ُن َتَصرُّفَاً َوَحبْثَاً َوتـَْفرِيـَْعاً َغالَِباً َأْحسَ : َوَمتَْتاُز َطرِيـَْقُة اخلُرَاَسانِيـِّْنيَ بِأَنـََّها

ــر ، طبقــــات الشـــافعية البــــن )١/٤٧(�ـــذيب األمســــاء للنـــووي، )١/٦٩(مقدمـــة ا�مــــوع  :انظـ

، املـــذهب )٦٧٣-٦٧١ص (بيــان اصـــطالح املنهــاج ، االبتهـــاج يف )٢/١٨٢(قاضــي شــهبة 

 ).َوَما بـَْعَدَها ٩٤ص (عند الشافعية 

 .اجليزيوهو الربيع  )١(

عبد امللك بن عبد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد اجلـويين، أبـو املعـايل، ) ـه ٤٧٨: ت(إمام احلرمني  )٢(

  .أعلم املتأخرين، من أصحاب الشافعي: ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني

  .ورحل إىل بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنني) من نواحي نيسابور(ولد يف جوين 

مث عـــاد إىل نيســـابور، فبـــىن لـــه الـــوزير  ،طـــرق املـــذاهب فـــأفىت ودرس، جـــامعدينـــة وذهـــب إىل امل

  .وكان حيضر دروسه أكابر العلماء .فيها" املدرسة النظامية"نظام امللك 

يف " خ -الربهــان "و" ط -ركــان االســالمية العقيــدة النظاميــة يف األ"لــه مصــنفات كثــرية، منهــا 

" الشــامل" فقــه الشـافعية، اثنــا عشـر جملــدا، و يف" خ -�ايـة املطلــب للجـويين"أصـول الفقــه، و

 -الورقـات "يف أصـول الـدين، و " ط -رشـاد اإل"شاعرة، و يف أصول الدين، على مذهب األ

  .أصول " ط -مغيث اخللق "يف أصول الفقه، و " ط

  .تويف بنيسابور

  ).٤/١٦٠( لي، واألعالم للزرك)١/٢٥٥(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 ).٤/٥٥(للغزايل  الوسيط يف املذهب: النقل عن اإلمام: وينظر



 

٩٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

اره، وإن  وال جيـوز ألحـد أن يأخـذ شـيئا مـن الطريـق، وإن قـل فيدخلـه يف د .املنع )١(احملرر

  . )٢(كان واسعا وال ضرر فيه

  وليس ألحد قطع الطريق وإدخاله يف مسجد أو جامع : )٣(القاضي ابن زينقال 

  . )٤(لك باإلحياء حبيث ال يضر باملارةوجيوز عمارة ما حوله من األمالك ومي

وسئل القاضي عن َمن دفع الرتاب من الطريق الواسع وضرب اللنب واختذ الكيزان وباعها 

  الناس فيه ؟ علىوال ضرر 

  . )٥(، وإذا ُفعل ال أفسخ العقدبأنه مكروه: فأجاب

  .)٧(وجيوز أن يعجن الطني يف الطريق إذا مل مينع املرور فيه: )٦(قال العبادي

  

                                  

  ".املنهاج"وزاد عليه ومساه  ي، هذبه النوو يهو خمتصر صنفه اإلمام الرافع" احملرر" )١(

  ).٥/٩٧(العزيز للرافعي :انظر

 ).٤/٢٠٤(، روضة الطالبني للنووي )٥/٩٨(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

مــدرس املدرســة ،  عــرف بــابن زيــن التجــار، أمحــد بــن املظفــر بــن احلســني أبــو العبــاس الدمشــقي )٣(

تـويف يف ذي القعـدة سـنة ، الناصرية الصالحية ا�ـاورة للجـامع العتيـق مبصـر وبـه تعـرف املدرسـة

  .إحدى وتسعني ومخسمائة

  ).٦/٦٤(يطبقات الشافعية للسبك :انظر

 .الكتب املطبوعة مل أعثر على قول ابن زين يف  )٤(

 .أول مسألة كتاب الصلح) ٢٧١(فتاوى القاضي حسني مسألة رقم  :انظر  )٥(

وهــو مصــنف كتــاب ، كــان مــن كبــار اخلراســانيني،  أبــو احلســن العبــادي بــن األســتاذ أيب عاصــم )٦(

تـويف سـنة مخـس وتسـعني وأربعمائـة ولـه مثـانون سـنة نقـل عنـه الرافعـي يف التـيمم مث كـرر ، و الرقم

   .النقل عنه

 ).١/٢٧٦(طبقات الشافعية البن شهبة  :انظر

  ).١٠/٨٣( الرفعةكفاية النبيه البن   :انظر )٧(



 

٩٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

مل يضـــر املـــارة، وفســـروا الضـــرر عبـــارة األصـــحاب يف جـــواز إشـــراع األجنحـــة إذا  :فائـــدة

  . )١(خنفاضباال

ومنع الضـياء يضـر باملـار، وأجـاب  )٢(ومعلوم أن جهة الضرر ال ينحصر فيه: قال الرافعي

وظــاهر لفــظ  املعــىن،عنــه بــأن طائفــة مــنهم ابــن الصــباغ ذكــروا أنــه غــري مــؤثر لكنــه قضــية 

  .)٣(ه منصور التميميعليالشافعي واألكثرين تأثريه، وقد نص 

  .)٥( أنه إن قطع الضوء منه بالكلية أثر وإن انتقص فال مباالة به )٤(ويف التتمة

  

  :قسمي الطريق غير النافذ القسم الثاني من

  .)٦( وَّةالكَ والكالم فيها يف ثالثة أمور إشراع األجنحة، وفتح األبواب، وفتح 

أما إشـراع األجنحـة فـال خـالف يف أنـه لـيس لغـري أهـل السـكة الـذين أبـوا�م فيهـا إشـراع 

  جناح فيها، وهل ألحد من أهلها إشراعه دون رضي الباقني؟ 

                                  

  ).٥/٩٩(العزيز للرافعي  :انظر )١(

  .االخنفاض يأ )٢(

  :عبد الغافر قال ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد األستاذ أبو منصور التميمي البغدادي )٣(

الرتكمــان إىل إســفرايني وابــتهج أهلهــا بــه إىل احلــد الــذي ال يوصــف خــرج مــن نيســابور يف فتنــة 

وعشــرين وقيــل ســنة ســبع وعشــرين  -ســنيبتــاء مث -تســع  فلــم يبــق إال يســريا حــىت مــات ســنة

 ).١/٢١١(طبقات الشافعية البن شهبة  :انظر .وأربعمائة

رســـائل  يفه أجـــزاء ُحقـــق منـــ. صـــنفه ومل يكملـــه –رمحـــه اهللا  – كتـــاب لإلمـــام املتـــويل" التتمـــة" )٤(

  . علمية

  .)١٠/٦٨(، كفاية النبيه البن الرفعة )٩٤ص( ياملدخل إىل املذهب الشافعى للحبيش :انظر

  .)٥/٩٩(العزيز للرافعي :انظر )٥(

  .  اخلَْرُق يف احلاِئطِ : الَكوَُّة و وُيَضمُّ والَكوُّ  )٦(

 .حرف الكاف) ١/١٧١٣(القاموس احمليط : نظرا



 

٩٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  :فيه وجهان

هــذا  علــىنعــم إذا مل يضــر بالبــاقني ف، ومــن تابعــه )١(قــول الشــيخ أيب حامــدوهــو : أحــدمها

  .إن كان مضرا ورضي به أهل السكة جاز

إشــراع اجلنــاح  علــىالــوجهني ال جتــوز املصــاحلة  علــىوجــزم بــه املــراوزة املنــع، و : وأصــحهما

فيكـون ملكـا  دار غـريه إال أن يتصـل ذلـك بـاألرض إىلها وال إليمال  ]ب/١٠٣[ /على

  .)٢(حقوقهم قدرب

دون مــن الصــق داره الســكة بــال  واملــراد بأهــل الســكة الــذين أبــواب دورهــم فيهــا

  . باب

وهل يثبت االشرتاك يف السكة مجيعها جلميع أهلها أم ختتص شركة كل منهم مبـا 

  : ه وجهانبني بابه ورأس السكة دون ما بينه وآخر السكة ؟ في

األول لــيس لــه إشــراع جنــاح إال برضــي الكــل ولكــل مــنهم منعــه،  علــى، و الثــاين: أظهرمهــا

األظهــر خيــتص املنــع عــن موضــع اجلنــاح بــني بابــه ورأس الســكة دون مــن بــاب داره  علــىو 

يب حامــد إذا  أقـول الشـيخ  علــىبـني موضـع اجلنـاح ورأس الســكة، وتظهـر فائـد�ما أيضـا 

ن بابــه دون موضـع اجلنــاح كـان اجلنــاح مضـراً يف أن مســتحق املنـع كــل أهـل الــدرب أو َمـ

  .)٣(دون من فوقه

ذكـره صـاحب : لكنهم مل يذكروه، ويعجب منه النـووي يف ذلـك وقـال: قال الرافعي

  .)٥(ىانته...أكثر نقل الرافعي منه ومن النهايةمع أن  )٤(التهذيب

                                  

  .الغزايل يأ )١(

  ).٥/٩٩(العزيز للرافعي :انظر )٢(

  ).٥/١٠٠(العزيز للرافعي :انظر )٣(

  .، وهو مطبوعيهو كتاب صنفه اإلمام البغو " التهذيب" )٤(

 ).٤/١٥٠(التهذيب للبغوي : انظر

  ).١٠١، ٥/١٠٠(العزيز للرافعي :انظر )٥(



 

٩٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، وال يــؤثر رجــوعهم وال رجــوع أجــده وكشــفت أنــا عنــه يف التهــذيب يف هــذا البــاب فلــم

مـن دخولـه  ، ولو اجتمـع أهـل الـدرب فسـدوه ومنعـواوضع اجلناح ويؤثر قبلهأحدهم بعد 

؛ ألنـه مـن املبـاح املسـتند إىل قـرائن فلهم ذلك؛ ألنه ملكهم، وإمنا جاز دخوله عند فتحـه

دخولـــه مل  جيـــز ، فلـــو منعـــه أهلـــه مـــن )٣(ودور احلكـــام )٢(والقياســـر )١(األحـــوال كالفنـــادق

  .صيبدخوله، وإن كان فيهم جمنون أو 

ولـو جلـس يف دار احلـاكم أو : يف جواز الدخول نظـر، قـال )٤(قال الشيخ عز الدين

علــى حصــرية بعــد قضــاء حاجتــه، أو دخــل للتنــزه أو ليقــف علــى مــا جيــري مــن اخلصــوم 

   .)٥(فاألظهر جوازه جلريان العادة ملثله

                                  

ــْن َهــِذِه اْخلَانَــاِت الَّــِيت َمجْــُع فـُْنــُدق ِبَلْفــِظ اْجلَــْوز اْلبـُْلَغــرِيِّ َوُهــَو : الفنــادق )١( ــاِم َخــاٌن ِم بُِلَغــِة َأْهــِل الشَّ

  ).٢/١٢٧(ترتيب املعرب  املغرب يف: ينظر .يـَْنزِهلَا النَّاُس ِممَّا َيُكوُن ِيف الطَّرِيق َواْلَمَداِئن

ال أَْدرِي : وقـال اَألزهـريّ . الَقياِسُر ُدلـَُّف الواِحـُد قـَْيَسـرِىٌّ ، و الَعِظيُم ج قـََياِسُر وقـََياِسَرٌة : القياسر )٢(

 ).١٣/٤١٣(تاج العروس : انظر .ما واِحُده

  ).٤/٢١١( يوروضة الطالبني للنوو  ،)١٠١، ٥/١٠٠(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد الســـالم بـــن أيب القاســـم بـــن احلســـن الشـــيخ اإلمـــام العالمـــة وحيـــد عصـــره  )٤(

  .سلطان العلماء عز الدين أبو حممد السلمي الدمشقي مث املصري

ولد سنة سبع أو مثان وسبعني ومخسمائة وتفقه على الشيخ فخـر الـدين بـن عسـاكر والقاضـي 

اآلمـــدي وبـــرع يف املـــذهب وفـــاق فيـــه األقـــران  مجـــال الـــدين بـــن احلرســـتاين وقـــرأ األصـــول علـــى

التفســـري واحلـــديث والفقــه واألصـــول والعربيـــة واخـــتالف  واألضــراب ومجـــع بـــني فنـــون العلــم مـــن

  .أقوال الناس ومآخذهم حىت قيل إنه بلغ رتبة االجتهاد

  .تويف مبصر يف مجادى األوىل سنة ستني وستمائة

 ).٢/١٠٩(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

  ".الغاية يف اختصار النهاية"عليه يف كتابه  مل أقف )٥(

  ).١٠/٦٩(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر  



 

٩٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ن لشـارع يفرعــو ؛ ألن أهــل احيتمــل أن مينعـو مــن سـده: )١(يوقـال أبـو احلســن العبـاد

وا على سده مل ، ولو اتفقامتنع بعضهم مل يكن للباقني سده ، ولوعليه عند عروض زمحة

، ولــو تها بيــنهم جــاز ليوســعوا �ــا دورهــمقســم علــى، ولــو اتفقــوا يســتقل بعضــهم بفتحــه

  . )٢(الشارع العام، وجيوز بيعها إىلصارت كلها لواحد فله إدخاهلا يف الدور وفتح الباب 

ولـو أراد أهــل رأس الســكة قســمة أعالهــا بيــنهم منعــوا احلــق مــن يليــه، ولــو أراد أهــل 

ـــاء  الـــوجهني يف أن أهـــل رأســـها يشـــاركون أهـــل  علـــىســـفلها قســـمة أســـفلها فوجهـــان بن

يف ملكـــه مـــا حياذيـــه مـــن الـــدرب هـــل   ]أ/١٠٤[ /األســـفل منـــه، وكـــذا لـــو أراد األســـفل

  ؟  )٣(على منعهلأل

قسمة الصحن مفروض فيما إذا مل يكن �ا مسجد، فإن  وما تقدم من سد الباب و 

  .)٤(ه فيمنعونإليكان �ا مسجد قدمي أو حديث فاملسلمون كلهم يستحقون الطروق 

قياسه ال جيوز اإلشراع عند الضرر، وإن رضي أهـل السـكة حلـق  علىو : قال الرافعي

  .)٥(سائر الناس وهو مفهم اجلواز إذا رضوا وال ضرر

، إن كـان املسـجد جعـل مسـجدا وحيتمل أن يقال هـذا صـحيح :قال بعض الفقهاء

، مث ألنـه كالشـارع العـام مل يكـن أذن وال ضـرر؛ وإنني إحياء البقعة بـل ينبغـي اجلـواز، ح

، وإن كـان يف وسـطه ثبـت ذلـك فله ثبت هـذا احلكـم يف مجيـع الـدورإن كان املسجد أس

شـراع كـان ملكـا مل جيـز اإل  نأ، وإن كان املسجد وقـف بعـد رب إىل املسجدمن أعال الد

                                  

وهــو مصــنف كتــاب ، كــان مــن كبــار اخلراســانيني،  أبــو احلســن العبــادي بــن األســتاذ أيب عاصــم )١(

التـيمم مث كــرر نقـل عنـه الرافعـي يف ، تـويف سـنة مخـس وتسـعني وأربعمائـة ولـه مثـانون سـنة، الـرقم

  .النقل عنه

 .)٢/٢١٤(، �ذيب األمساء واللغات )١/٢٧٦(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

  ).٤/٢٠٧(، وروضة الطالبني للنووي )١٠٠/ ٥(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

  ).٤/٢٠٧(روضة الطالبني للنووي و ، ) ٥/١٠٠(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

  ).٢٠٨،  ٤/٠٧(روضة الطالبني  للنووي :انظر )٤(

 ). ٥/١٠٠(العزيز للرافعي :انظر )٥(



 

١٠٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، وجيـوز أن يقـال ملـك بغري رضـاهم وإن مل يكـن ضـرر، ويف جـوازه عنـد رضـاهم احتمـال

، التحريـــر وحــــط املســـلمني مــــن املســــجد الواقـــف زال عــــن املســـجد وممــــره أو ال يضــــاهي

ه فيســـقط حقـــه مـــن اهلـــواء فـــال يكـــون ألحـــد بـــ ئـــهوطريقـــة الســـكون والســـلوك دون هوا

لـو مل  ، حـىتوهـو األوىلتمـل أن يقـال ال يسـقط ، وحياجلناح فيـه اختصاص فيجوز إشراع

ه وإن مل إليــيكــن يف الــدرب غــري املســجد ال جيــوز ملــن ال دار لــه يف الــدرب إخــراج جنــاح 

  .)١(سطحه علىيضر باملارة، إذ لو جاز جلاز إخراجه يف املسجد حيث ال يضر من مير 

  .انتهي)٣(..أنه ال جيوز إخراج الروشن يف هواء املسجد  على )٢(ينجاوقد نص اجلر  

ويثبــت اختصــاص أهــل الســكة ملكهــا بــالطريق الــذي ثبــت بــه الشــارع : قــال اإلمــام

   .)٤( ة االختصاص فملكت كذلكيئه علىالعام، غري أن هذه تثبت 

فيهـا إال برضـا  وأما فتح باب �ـذه السـكة فلـيس ألحـد لـيس لـه بـاب �ـا فـتح بـاب 

، أو قـــال أفتحــــه اد فتحــــه لالستضـــاءة دون االســــتطراق، ولـــو أر لــــه بـــاب فيهــــاكـــل مـــن 

  :فهل له ذلك؟ فيه وجهان )٥(وأمسره

  

                                  

  ).٤/٢٠٨(، روضة الطالبني للنووي ) ٥/١٠١(العزيز للرافعي  :انظر )١(

وشـيخ قاضـي البصـرة : أمحد بـن حممـد بـن أمحـد، أبـو العبـاس اجلرجـاين )ـه٤٨٢: ت(اجلرجاين  )٢(

 بول وطنســــإيف فــــروع الشــــافعية، منــــه نســــخة يف ) خ-التحريــــر(لــــه  .الشــــافعية �ــــا يف عصــــره

 .كلهـا يف الفقـه) املعايـاة(و) ٦٢٠( زهرية كتب سنةجزء منه يف األ) خ -الشايف (و ) البلغة(

-دبـاء وإشـارات البلغـاءاملنتخـب مـن كنايـات األ(دب، له نظم مليح، وصنف وكان عارفا باأل

   ).ط

  ). ١/٢١٤( لي، واألعالم للزرك)٨٨، ١/٨٧(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 ).٢/٢٢٠(أسىن املطالب : انظر )٣(

 . وقد اختصر املصنف كالم اجلويين). ٦/٤٦٧( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

 .يغلقه بعد ذلك باملسامري، فال ينفتح يعين )٥(



 

١٠١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

   ،اينج، وصححه اجلر ال: وآخرين نعم، وثانيهما )١(عند الرافعي: أصحهما

  ،)٣(وابن أيب عصرون، )٢(والشاشي

                                  

بابًا لالستضاءة دون  إليهاافتح : فلو قال: "يقال الرافع). ٥/١٠٠(العزيز للرافعي :انظر )١(

  :فوجهان افتحه وأمسره: االستطراق، أو قال

لــتمكن منــه،  أنــه ميكــن منــه؛ ألنــه لــو رفــع مجيــع اجلــدار: عنــد َأِيب القاِســِم الَكَرِخــي: أصــحهما

  .فألن ميكن من رفع بعضه َكاَن أوىل

ـــــاين ـــــوت حـــــق االْســـــِتْطرَاق، فعســـــاه ي: والث ـــــه علـــــى ال ميكـــــن؛ َألنَّ البَـــــاَب يشـــــعر بثب ســـــتدل ب

  .االستحقاق

ــر الشاشــــي القفــــال ) ـهــــ٥٠٧ :ت(الشاشــــي  )٢( حممــــد بــــن أمحــــد بــــن احلســــني بــــن عمــــر، أبــــو بكــ

  .الشافعية بالعراق يف عصره رئيس: الفارقي، امللقب فخر االسالم، املستظهري

واســتمر ) ٥٠٤ســنة (ولــد مبيافــارقني، ورحــل إىل بغــداد فتــوىل فيهــا التــدريس باملدرســة النظاميــة 

  .إىل أن تويف

مــام يعــرف باملســتظهري، صــنفه لإل" خ -حليــة العلمــاء يف معرفــة مــذاهب الفقهــاء "مــن كتبــه 

 -الفتــاوى "شــرح خمتصــر املــزين و " الشــايف"وهــو كالشــرح لــه، و " املعتمــد"املســتظهر بــاهللا، و 

 -تلخــيص القــول "و " خ -العمــدة يف فــروع الشــافعية "صــغري يعــرف بفتــاوى الشاشــي و " خ

  . مسألة تتعلق بالطالقيف" خ

  ).٥/٣١٦( ليللزرك، و األعالم )١/١٤٧(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

  )ـه٥٨٥ :ت(ابن أيب عصرون  )٣(

ــرف الــــدين أبــــو ســـعد، ابــــن أيب عصــــرون فقيــــه : عبـــد اهللا بــــن حممــــد بـــن هبــــة اهللا التميمــــي، شـ

واســتقر يف دمشــق، فتــوىل �ــا القضــاء ، وانتقــل إىل بغــداد، ولــد باملوصــل .شــافعي، مــن أعيــا�م

  ).ـه٥٧٣(سنة 

  .وعمي قبل موته بعشر سنني

  .يف دمشق" العصرونية"وإليه تنسب املدرسة 

  =                              سبع جملدات، " على �اية املطلبصفوة املذهب، "من كتبه 



 

١٠٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

   .)١(قال النووي وهو أفقه

  ه شباكا،عليوجزم املاوردي والبندنيجي باجلواز إذا ركب 

   )٢(.قال افتحه وأمسرهخلالف فيما إذا وذكروا ا

، فـإن كـان الـذي يريـد أن يفتح بابا آخر وخيرج منه وجه ثالث وإن كان له فيه باب وأراد

ـــاب األول مـــن البـــاب األول   ]ب/١٠٤[ /الســـكة أســـفل إىلفتحـــه   فلمـــن داره مـــن الب

  ؟ داره بني الباب ورأس السكة املنع، وهل ملن )٣( السكة املنع ؟ وأسفل

، وإن كـان أبعـد مـن املتقدمني يف أن هلم شـركة يف ذلـكالوجهني  علىمبنيان فيه وجهان 

  : األول وجعل بدله املفتوح مل مينع، وإن تركه مفتوحا فوجهانأسفل السكة فإن سد 

هــذا ملــن عــال عنــه أو  علــىال ف: نيهمــاوجــزم بــه ابــن الصــباغ أن لــه ذلــك، وثا: أصــحهما

القطــع : أحــدمها: ى مــا بــني القــدمي واحلــادث املنــع، ويف مــن ســفل طريقــانحــاذحــاذاه أو 

  .ه وجهانفي: باملنع، والثاين

  

  

                                                                                          

دار أربعـــة أجـــزاء، مصـــور يف " خ -واالختيـــار  خبـــارمـــن األاالنتصـــار ملـــا جـــرد يف املـــذهب "و=    

و  "خبــاراألاالنتصــار ملــا جــرد يف املــذهب مــن " بول باســمطنســإول يف الكتــب، ومنــه ا�لــد األ

  .يف اخلالف" التيسري"و " الذريعة، يف معرفة الشريعة"جملدان، و " املرشد"

  ).٢٨، ٢/٢٧(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

ــذا اقتصــــر الرافعــــي علــــى نســــبة : قــــال النــــووي )١( قــــّل مــــن بــــنيَّ األصــــح مــــن هــــذين الــــوجهني، وهلــ

وخـــــالفهم " احملـــــرر"والرافعـــــي يف " البيـــــان"وممـــــن صـــــححه، صـــــاحب . التصـــــحيح إىل الكرخـــــي

  .، فصححا املنع، وهو أفقه"الشاشي"اجلرجاين، و

 .)٤٤٣/ ٣( روضة الطالبني للنووي :انظر

 ).٦/٣٩٤(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

 ).١٠٠، ٥/٩٩(العزيز للرافعي، )٤/٥٥( الوسيط للغزايل :انظر )٣(



 

١٠٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ا كـان املفتـوح أبعـد مـن رأس وينبغي أن يطرد الطريقـة القاطعـة فيمـا إذ: قال الرافعي 

   .)١( السكة

  . )٣(األعلى مل مينع ويف األسفل وجهان إىلوكذا لو حول امليزاب : )٢(قال الفراء

وجيــري الوجهــان فيمــا إذا فــتح إىل بــاب داره الــيت يف الســكة بــاب دار مالصــقة هلــا 

وألهـل  األوىلهـا منعـه يف إلييف الشارع أو يف سكة أخري هل ألهـل السـكة املفتـوح  با�ا

  ؟السكني منعه يف الثانية 

  .)٤(غوي والرافعي اجلوازوالراجح عند الب

 )٥(القاضـــي أبـــو الطيـــب ىونقـــل العراقيــون املنـــع عـــن اجلمهـــور ، وادعــ: قــال النـــووي

   ،هعلياالتفاق 

                                  

  ).٥/١٠١(العزيز للرافعي :انظر )١(

، ويعــرف بــابن الفــراء تــارةاحلســني بــن مســعود بــن حممــد العالمــة حميــي الســنة أبــو حممــد البغــوي  )٢(

أحــد األئمــة تفقــه علــى القاضــي احلســني وكــان دينــا عاملــا عــامال علــى طريقــة  ،وبــالفراء أخــرى

  . السلف

 ).١/٢٨١(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

  .)٤/١٥٠(ي التهذيب للبغو  :انظر )٣(

  .)٥/١٠٠(، العزيز للرافعي)١٥١/ ٤(التهذيب للبغوي  :انظر )٤(

  .القاضي العالمة أبو الطيب الطربيطاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر هو  )٥(

سـتان سـنة مثـان بآمـل طرب  ولـد، املـذهب وشـيوخه واملشـاهري الكبـار من آمل طربستان أحد أئمة

د بعد أن تفقه على مجاعة ودرس وأفىت وويل قضاء ربـع الكـرخ بغدااستوطن ، وأربعني وثالمثائة

  .بعد موت القاضي الصيمري احلنفي ومل يزل حاكما إىل أن مات

   .ذكره أبو عاصم العبادي يف آخر الطبقة السادسة وهو آخر مذكور يف طبقاته

  .بتصرف) ١/٢٢٦(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 



 

١٠٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . )١(وقال عندي أنه جيوز

الــــوجهني يف الثانيــــة مبــــا إذا ســــد بــــاب  )٤(والرافعــــي )٣(واملتــــويل )٢(وخصــــص البغــــوي

وجـزم بـاجلواز يف غـري هـذه احلالـة،  إحدي الدارين وفـتح البـاب بينهمـا لغـرض االسـتطراق

 علـىوكذلك لو كانت إحدي الدارين بإجـارة ففعـل بـإذن األجـر، واعـرتض النـووي : قال

لــوجهني إذا مل يقصــد الرافعــي يف ختصيصــه حمــل اخلــالف بــذلك، وقــال الصــواب جريــان ا

  )٥(.اتساع ملكه

أو رفــع اجلــدار  وكــالم البغــوي حيتمــل كــال األمــرين فإنـه قــال ففــتح بينهمــا بابــا: قلـت

  .)٦(بينهما ليتسع داره ال مينع، وخيرج من ختصيص اخلالف بذلك الوجه الثالث

، وإن أراد مل جيـــز ىإحــدامها وخيـــرج مــن األخــر  إن أراد أن يـــدخل مــن: وقــال ســليم

جـه رابـع ولـو أراد ، وهـو و إىل األخـري جـازه ال لالستطراق من أحـدمها عليامتناع املكان 

  . سد أحد البابني

 ، وكــــذا احلكــــم)٧(ز وجعلهمــــا دارا واحــــدة جــــاز قطعــــائو أراد رفــــع اجلــــدار احلــــاولــــ

أراد أن جيعــــل داره حجــــرتني يفــــتح منهــــا بــــابني ، وكــــذا لــــو كانــــت الــــدار ] أ/١٠٥[/لــــو

بــاب أو بــاع نصــيبا معينــا منهــا واحتــيج  إىلمشــرتكة فاقتســماها واحتــاج أحــد القســمني 

                                  

  .)٤/٢٠٩(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )١(

 .)١٥١، ٤/١٥٠(ي التهذيب للبغو  :انظر )٢(

يسـتري يف كليـة ، رسـالة ماجكتـاب الصـلحاملسـألة العاشـرة مـن  ) ٢٢١ص( التتمـة للمتـويل :انظـر )٣(

  .حسني بن حممد بن عبداهللا احلبشى :بحتقيق الطال الشريعة جامعة أم القرى مبكة املكرمة،

  .)١٠١ /٥( العزيز للرافعي :انظر )٤(

  .)٤/٢٠٩(روضة الطالبني  للنووي :انظر )٥(

  .)٤/١٥٠(التهذيب للبغوي  :انظر )٦(

  .)٤/١٥٠(التهذيب للبغوي  :انظر )٧(



 

١٠٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

قطعــة أرض فــأراد أن جيعلهــا أو أن جيعــل  ، ولــو كــان لواحــد فيهــا)١(فــتح بــاب جديــد إىل

  .)٢(زجيو : داره خانا أو إجيار داره من مجاعة قال البغوي

، )٣(؛ ألنـه مل يفـتح بابـا حيـث مل يكـنين فيها دورا لكل واحدة بـاب جيـوزوكذا لو ب

، علــى مــال صــحه عليــوحيــث منعنــاه مــن فــتح البــاب يف الســكة املنســدة فصــاحله أهلهــا 

، مث إن أطلقـوا أو شـرطوا التأبيـد )٤(دار غـريه إىلهـا و إليراع اجلناح إش علىخبالف الصلح 

اجـراء  علـىفهو بيع جزء شائع من السكة وتنزيال له منزلة أحدهم ، كمـا لـو صـاحل غـريه 

، ولــو أراد فــتح )٥(مــا يكــون متلكــا للنهــر وإن قــدروا مــدة فهــو إجــارة  علــى�ــر  يف أرضــه 

سطحه وال ميلـك  علىجراء املاء إه صح كما يصح عليباب يف دار غريه فصاحله مالكها 

  . )٦(شيئا من الدار وال من السطح وإن أذنوا له فيه بغري عوض فهو إعارة

                                  

  ).٤/٢٠٩(روضة الطالبني للنووي  :انظر )١(

  ).٤/١٥٠(التهذيب للبغوي  ،)٤/٢٠٩(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٢(

 .)٥/٢٠٧(فة حواشى الشرواىن على التح :انظر )٣(

ْنَسـدَّة الباب إىل  وحيث منعنا من فتح: يقال الرافع). ٥/١١٨(العزيز للرافعي  :انظر )٤(
ُ
السِّـكَّة امل

علــى َمــاٍل جــاز خبــالف الصُّــْلِح علــى إْشــرَاِع اجلنــاح؛ ألنــه بــذل مــال يف ] أهــل الســكة[فصــاحله 

َجرَّد
ُ
  .مقابلة اهلواء امل

 ).٤/٢١٠(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٥(

  .)٤/٢١٠(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٦(

عــارة علــى وزن : التخفيــف، والثالثــة: د اليــاء، والثانيــةتشــدي: أفصــح لغا�ــا: واإلعــارة أو العاريــة 

  .العواري مشدًدا وخمفًفا: ناقة، واجلمع

كأ�ـــا منســـوبة إىل العـــار؛ ألن طلبهـــا عـــار وعيـــب، وغلـــط يف ذلـــك بـــأن عـــني : قـــال اجلـــوهري

  .مشتقة من التعاور وهو التناوب: وقيل .)ياء(وعني العار ) واو(العارية 

عيــار؛ لكثــرة ذهابــه : جــاء مث ذهــب بســرعة، ومنــه قيــل للغــالم اخلفيــفمــن عــار يعــري إذا : وقيــل

  :ويف حقيقتها قوالن .وجميئه

  =                 .أ�ا إباحة االنتفاع باألعيان اليت حيل االنتفاع �ا مع بقاء عينها: أشهرمها



 

١٠٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، خبـالف مـا إذا أعـار أرضـا بـه شـيئاشـاءوا وال يلزمـون  وهلم الرجوع مىت: قال اإلمام

  .)١( مث رجع فيها فإنه ال يقلع جمانا للبناء

  . )٢(ه والقياس أن ال فرقومل أجده لغري : قال الرافعي

وأمــا فــتح املنافــذ والكــوات فــال مينــع منــه بــل لــه أن يرفــع اجلــدار ولكــن ال ميكــن مــن 

يقيــد  )٤(، ويف كتــاب الشــايف)٣(االســتطراق ولــه أن جيعــل مكانــه شــباكا كــذا قالــه الرافعــي

  .دار جاره إىلة ال يقع النظر منها اليفتح الكوة مبا إذا كانت ع

ن أحـدمها إىل األخـرى مـ )٥(فحفـر حتتـه سـردابا نافـدلـو كـان بـني داريـه طريـق  :فرع

ومبثلـه أجـاب األصـحاب : قـال ،)٨()٧(اينمـقالـه الرو ه املـارة عليـالذي مير  )٦(وأحكم األزج

                                                                                          

  .أ�ا هبة املنافع مع استيفاء ملك الرقبة: وثانيهما=    

  .)٥/١٤١(ي َدمري النجم الوهاج لل :انظر

 .)٤/٢١٠(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )١(

  .)٥/١٠٢(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

  .)٥/١٠٢(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

  .مل يطبع بعدُ  يب العباس اجلرجاينأل "الشايف"كتاب   )٤(

  . اَألْرِض للصَّْيفبَِناٌء َحتَْت : َأمهله اجلوهرّي وقال الصاغاينّ : السِّْرَداُب بالَكْسر )٥(

 ).٣/٥٦(تاج العروس  :انظر

واملــراد هنــا أن يكــون ألحــدمها قــوٌس بالبنــاء، . البنــاء املســتطيل املقــوس الســقف: األزج بفتحتــني) ٦(

  ).١/١٥(املعجم الوسيط  :انظر .بأحد طرفيه على اجلدار حمل النزاع ئيتك

  ).١/١٣(املصباح املنري : انظر. وهو بيت يبىن طوال ويقال للسقف  

  . أمحد بن حممد بن أمحد عماد الدين أبو العباس الروياين الطربي: هو  )٧(

ولــه كتــاب يف أدب ، قاضــي القضــاه جــد صــاحب البحــر وشــريح الرويــاين ومصــنف اجلرجانيــات

  . ورويان من بالد طربستان غري مهموز .مل يذكروا وفاته، و القضاء

  ).١/٢٢٢،٢٢٣(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  :انظر

 ).٥/١٠٣(العزيز للرافعي : انظر. قاله يف كتابه التجربة )٨(



 

١٠٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  يكن نافدا؛ ألن لكل أحد دخول الزقاق لطرف الدرب النافد ،إذا مل 

  .)١(وغلط من قال خبالفه

الشوارع والظاهر خالفه، فإن دخوهلـا  اختيار منه لكو�ا يف معىنوهذا : قال الرافعي

  . )٢(من باب املباح املستفاد بالقرائن

عـــن األصـــحاب ضـــعيف، فـــإ�م  النافـــد ونقلـــهجتـــويزه ذلـــك يف غـــري : وقـــال النـــووي

ه والقرار تابع لألرض  عليتفاق ، ونقل اإلمام االيصرحون بأن السكة املنسدة ملك أهلها

جيــوز  ] ب/١٠٥[ /ال وكمــا ال جيــوز إخــراج اجلنــاح فــوق أرضــهم بغــري رضــاهمكــاهلواء، 

     .)٣(السرداب حتتها

وهل يشرتط مع أد�ـم إذن املسـتأجر، قـال أبـو الفضـل : وقد صرح به العبادي قال 

  .)٥(إن تضرر به فالبد من إذنه وإال فال: )٤(التميمي

لبــاب با�ــا وجعــل مــا بــني اخــر الســكة فــأراد تقــدمي آولــو كانــت الــدار يف  :أخــر 

، فــإن شــركنا اجلميــع يف مجيــع الســكة كــان للبــاقني منعــه )٦(املســجد وموضــع األول دهليــزاً 

  .)٧(وإال فال

                                  

  .)٥/١٠٣(العزيز للرافعي :انظر )١(

  .)٥/١٠٣(العزيز للرافعي :انظر )٢(

 ).٤/٢١١(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٣(

  .أحد أئمة مرو ورؤسائها: يالسبك قال. حممد بن أمحد املروزي أبو الفضل التميمي )٤(

  . ومل أقف له على ترمجة غري ذلك

  .)٤/١١٣(ي طبقات الشافعية للسبك :انظر

  ).١٠/٧٠( رفعةكفاية النبيه البن ال :انظر) ٥(

فهــو مــدخل الــدار وغريهــا، وهــو املمــر الــذي يكــون بــني بــاب الــدار ووســطها، وهــو : الــدهليز )٦(

  .)دهلز() ٧٧( ، واملصباح)٢/٨٧٨( الصحاحاملختار  :انظر .فارسي معرب، ومجعه دهاليز

 ).٤/٢١٠(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٧(



 

١٠٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

: لو أذن صاحب الدار جلاره يف حفر سرداب حتتها مث باعها، قـال العبـادي :ثالث

  .)١(للمشرتي أن يرجع كما كان للبائع

 نافـددرب غـري  إىلالشـارع وبـاب  إىلداره بـاب لو كان لـ: قال املتويل وسليم :رابع

جيـز بالـدرب مل  اآلخـرفأراد أن يدخل غريه مـن البـاب الـذي بالشـارع وخيرجـه مـن البـاب 

  .)٢(والظاهر أنه شيء انفرد به

وأمــا اجلــدار احلائــل بــني املــالكني فقــد خيــتص بــه أحــد املــالكني وقــد يكــون  :فصــل

  :مشرتكاً بينهما

خــر التصــرف فيــه ببنــاء خمتصــاً بأحــد املــالكني فلــيس لآلون أن يكــ :القســم األول

ه فـإن أذن عليـ، فـإن أراد وضـع جذوعـه فتح كوة وغـري ذلـك إال بـإذن صـاحبه، وال يعليه

املـال ضـرر فيـه  علـىله مالكه فعل وإن مل يأذن فهل له وضعها بغري إذنه ينظـر فـإن كـان 

هـــا مل يكـــن لـــه عليأن يبـــين بـــأن كانـــت األخشـــاب ثقيلـــة ال حيتملهـــا اجلـــدار أو أراد هـــو 

  :)٣(وضعها وإن مل يكن ضرر فقوالن

ـــه ذلـــك: املنـــع، والقـــدمي: اجلديـــد الصـــحيح ـــه نـــص : وقيـــل. أن ل ـــأن ه يف اجلديـــد علي

، فإما أن يكون بعـوض أو بغـري عـوض، فـإن كـان على اجلديد إن أذن يف وضعهاأيضا، ف

، عليها باملعاينـة أو بالوصـفبغري عوض فهو إعارة يشرتط فيها تعيني اجلذوع وما حيتمل 

�ـا بغـري إذنـه أم تبطـل العاريـة دفلو ا�دم اجلدار فأعاره مالكـه فهـل لصـاحب اجلـذوع إعا

  : فيه طريقان ؟إىل إذن جديدوحيتاج فيها 

فالبد مـن إذن جديـد، وإن أعـاده �ـا  أنه ينظر فإن أعاده بغري اآللة األوىل: أحدمها

  .الصحيح علىفكذلك 

                                  

  ).١٠/٧٠(كفاية النبيه البن الرفعة   :انظر )١(

كفايـة النبيـه البـن الرفعـة ، و )٢٢٢ص(التتمـة للمتـويل املسـألة العاشـرة مـن كتـاب الصـلح  :انظـر )٢(

)١٠/٨٢.(  

  ).٥/١٠٤(، العزيز للرافعي )٦/٤٧٩(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(



 

١٠٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)٢( الوجهني لو منعه مل يكن له وضعهاكال   علىو : )١(ملتويلقال اإلمام وا

  .يف جواز منعه وجهان: وقال القاضي الطربي

ــق الثــاين الرافعــي أنــه ال خــالف يف  ىىف جريــان الــوجهني يف احلــالتني، وادعــ: والطري

   .وحكاه يف كتاب العارية احلالة األوىل

، علــى ا�دامــهده ورتبــه القاضــي الوجهــان فيمــا إذا هــدم املالــك جــداره مث أعــا ريوجيــ

، واملســتعري هلدمــه راجعــا املســتعري؛ ألن املالــك يكــون هلدمــه ] أ/١٠٦[ /وكــذا لــو هدمــه

ــه ريــ، وجيراداً  ان أيضــا فيمــا لــو دفــع صــاحب اجلــذوع جذوعــه أو ســقطت بنفســها هــل ل

  .)٣(املنع: ة مثلها إن كانت موصوفة بغري إذن، واألصحإعاد�ا؟ إن كانت معينة وإعاد

  . )٤(ولو أراد إعارة غري اجلذوع املعينة مل جيز

هــا وكــذا بعــدها عليوهــل للمعــري الرجــوع يف هــذه العاريــة قبــل وضــع اجلــذوع والبنــاء 

اخلــالف  )٥(وجعــل أبــو اســحاق العراقــي. ال كمــا لــو أعــار للــدفن: علــى الصــحيح، وقيــل

البناء بعدم الرجـوع،  ، وجزم فيما إذا كان بعدعليهافيما إذا رجع بعد الوضع وقبل البناء 

                                  

ومـا  )٢٠٥ص(التتمة املسألة الثالثـة  يف ، واملتويل)٦/٤٧٩( �اية املطلب لإلمام اجلويين :انظر )١(

 .بعدها

  ).١٠٥، ٥/١٠٤(العزيز للرافعي :انظر )٢(

  ).٥/١٠٥(العزيز للرافعي :انظر )٣(

  ).٤/١٥٣(التهذيب للبغوي  :انظر )٤(

  إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق العراقي الفقيه املصري )٥(

  .إمام اجلامع العتيق مبصر وخطيبه، شارع املهذب

  .ولد سنة عشر ومخسمائة

  .وغريه، شرح املهذب: من تصانيفه

  .وكان معظما يف القاهرة وعنه أخذ فقهاؤها منهم الفقيه أبو الطاهر خطيب مصر وغريه

  .إحدى اجلماديني سنة ست وتسعني ومخسمائةتويف يف 

  ).٧/٣٧( يطبقات الشافعية الكربى للسبك :انظر



 

١١٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

فإن قلنا لنا الرجوع مل ميكـن مـن فعلهـا جمانـا، ويف فائدتـه وجهـان أظهرمهـا أنـه يتخـري بـني 

هــا ويضــمن ارش الــنقص، وبــني أن يبقيهــا بــأجرة كمــا لــو رجــع يف إعــارة األرض عأن يقل

  .)١(للبناء والغراس

ـــك ة ولـــيس ملإال يف األرض ملالـــك األرض أن يتملـــك البنـــاء بالقيمـــ: قـــال البغـــوي ال

ــاء، وثانيهمــا ــه : اجلــدار متلــك اجلــذوع والبن ــيس ل أن فائدتــه طلــب األجــرة يف املســتقبل ول

  .)٣(وغرامة األرض )٢(القطع

داريــه مــن اجلــانبني ج علــىإن كانــت موضــوعة : ى النهايــةيف فتــاو  )٤(وقــال األرغيــاين

علـى ، فقـد يكـون ذلـك فله القلع، أي مـع غرامـة أرش الـنقص، وإن أقـر لـه ذلـك بعـوض

  . على وجه اإلجارة، وكل ذلك صحيح وسيأيت، و على وجه الصلح، و وجه البيع

  .ذلك إىليشرتط أن يكون صاحب اجلذوع حمتاجا : على القدميو 

ه جـاز إليـمـا ال حيتـاج  ، فلـو بـىنواملراد باحلاجـة حاجـة البنـاء دون البـاين: قال اإلمام

  . )٥(إليهإذا كان البناء حمتاجا 

لـــك بـــأن ال ميلـــك شـــيئا مـــن جـــدران البقعـــة الـــيت يريـــد تســـقيفها، أو ال ميلـــك إال وذ

همــا ولــيس لــه إجبــار عليجــدارا واحــدا، فلــو ملــك جــدارين فهــو مســتغن �مــا فيســتقف 

  .صاحب اجلدار هذا املشهور الذي أورده الرافعي والقاضي اعترب عكس ذلك

                                  

  ).٥/١٠٥(العزيز للرافعي :انظر )١(

  ).القلع( )ز(يف  )٢(

  ).٤/١٥٣( يالتهذيب للبغو  :انظر )٣(

، الفقيـــه الشـــافعي الزاهــد، أحـــد األئمـــة تفقـــه علـــى ســهل بـــن أمحـــد األرغيـــاين املعــروف باحلـــاكم )٤(

القاضي حسني، وأخذ األصول والتفسري عن شهفور اإلسفرايين وأخذ عـن إمـام احلـرمني، وتـرك 

ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة وتويف يف احملرم سنة تسع وتسعني بتاء مث سـني القضاء وتعبد، 

  .فيهما وأربعمائة

  ).١٦/٩(، الوايف بالوفيات )١/٢٦٤(ي للسبكطبقات الشافعية الكربى  :انظر

 ).٦/٤٨٢( �اية املطلب للجويين :انظر )٥(



 

١١١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ــة لصــاحب البيــت : وقــال  جانــب  إىلوهــو حيتــاج يشــرتط أن تكــون اجلوانــب الثالث

  . )١(رابع، فإن كانت اجلوانب األربعة لغريه امتنع الوضع قطعا

  .)٢(وتبعه اإلمام والبغوي، جيوز: وقال بعض األصحاب

، وحكـي املتـويل خالفـا فيمـا إذا مل )٣(فإن كان للجار حائطـان مل جيـز: وقال البغوي

  :، ويتحرر فيها أوجه)٤(يكن له إال حائط أو حائطان

  ، ال يشرتط ملك شيء منها: أحدها

  ،   يشرتط ملكه ثالثة: الثاين

يشـرتط أن ميلـك شـيئا قـل : أن ال ميلـك إال واحـدا، الرابـع]  ب/١٠٦[ /يشرتط: الثالث

  .أو كثر

  . هعليويشرتط أن تكون األرض له نص 

وأن يضـــــع أطـــــراف  غـــــري نافـــــد،شـــــارع أو درب  علـــــىولـــــو أراد أن يبـــــين ســـــاباطا 

وال فـرق بـني أن حيتـاج يف وضـع . )٥(حائط جداره املقابل له مل جيز قطعا علىاألخشاب 

  . إىل ثقب اجلدار أو الاجلذوع 

   وهل لصاحب اجلدار أن يصاحل اجلار على ترك حقه مبال؟

  .)٦(جيوز :قال صاحب املهذب

  

                                  

  .)٦/٤٨٢(، �اية املطلب للجويين )٥/١٠٦(العزيز للرافعي :انظر )١(

  ).٤/١٥٣( يالتهذيب للبغو ، و )٦/٤٨٢( �اية املطلب للجويين :انظر )٢(

  ).٤/١٥٢( يالتهذيب للبغو  :انظر )٣(

 .وما بعدها) ٢٠٥ص( التتمة للمتويل: انظر )٤(

  ).٤/٤٥٥( يالنجم الوهاج للدمري  :انظر )٥(

  ).٢/١٣٥(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر )٦(



 

١١٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . )٢(عندي ال جيوز: )١(وقال الروياين 

  . يستحقها، وفيه نظرع للجار أجرة عن وضعه مل ولو قرر صاحب اجلذو 

ه باآللـــة أو بغريهـــا أو د، فـــإن أعـــاعلـــى صـــاحبه إعادتـــهولـــو ســـقط اجلـــدار مل جيـــب 

  .)٣(ةدسقطت اجلذوع كان له اإلعا

  .)٤(حقه إىله ليصل ؤ ولو مل يبنه كان لصاحب اجلذوع بنا: قال املاوردي

  

وال يعـرف    ىجدار األخـر  على )٥(]إلحدامها[لو ملك دارين ووجدنا خشبا  :فرع

  .)٦(كيفية وضعها فسقط احلائط فليس لصاحب اجلدار منعه من إعاد�ا

، وكذلك لـيس لـه أن يـنقض ويغـرم أرش )٧(سواء أعاده بآلته أو بغريها: قال الروياين

  . لب بأجرةيطا أن النقض و ال

  

                                  
القاضي العالمة فخر اإلسالم، شيخ الشافعية أبو احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد ) ١(

مدة، وبرع يف الفقه ومهر، ، وتفقه ببخار )هـ٤١٥(بن حممد الروياين الشافعي، ولد يف 

  .يف املذهب، طويل جدا وغزير الفوائد) البحر(وصنف التصانيف الباهرة، ومنها كتاب 

  ). هـ ٥٠٢(وتويف يف   

 ).١٩/٢٦٠(سري أعالم النبالء : انظر

  ).٥/٤٣٦( حبر املذهب للروياين :انظر )٢(

  ).٤/٢١٣(روضة الطالبني  للنووي :انظر )٣(

 . )٦/٣٩٢(الكبري للماوردي احلاوي  :انظر )٤(

 ).ز(ساقطة من ) ٥(

علــى شــرح ابــن حجــر علـــى  الشــرواين ي، وحواشــ)٤/٢١٣(روضــة الطــالبني  للنــووي  :انظــر )٦(

  ). ٥/٢١٠(املنهاج 

 ).٥/٤٣٢( حبر املذهب للروياين :انظر )٧(



 

١١٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، وحكـم إعـادة اجلـذوع مـا اجلـدار نقضـه فـإن كـان مسـتهدما جـازولو أراد صاحب 

  .)١(يكن فال سبق وإن مل

  

  .اجلدار املشرتك والنظر فيه يف االنتفاع والقسمة والعمارة :القسم الثاني

، فـال يكني االنتفاع به إال بإذن صـاحبهاالنتفاع فال جيوز لواحد من الشر  :النظر األول

كغــريه مـــن   يــرتب الكتـــاب برتابــهوال ، وال يفــتح فيـــه كــوة، )٢(يتــد فيـــه وتــداه وال عليــ ينيبــ

ويســتثين . ه بغــري إذنــه اخلــالف املتقـدم يف جــدار اجلــارعليـاملشـرتكات، ويف وضــع اجلــذوع 

الــذي ال يضـــر  املتــاع ه، وإســنادإليــ كاالســتناد عــاتااملضــايقة مــن االنتفمــا ال يقــع فيــه 

، كما جيوز ذلك يف اجلدار اخلالص لغـريه وكمـا جيـوز ملـن عليهه، وبسط الثياب إليإسناده 

  . يف الشارع أو يف ملكه االستظالل حبائط غريه واالستضاءة بسراجه

  :ولو منعه الشريك أو صاحب اجلدار اخلالص من ذلك ففيه تردد األصحاب

ــــووي ــــع: قــــال الن ــــه ال مين ــــدين يف احملصــــول وادعــــى.  )٣( والصــــحيح أن )٤(اإلمــــام فخــــر ال

                                  

 .)٤/٢٢٠(، روضة الطالبني  للنووي)٦/٥٠٢( �اية املطلب للجويين :انظر )١(

وكــذلك الــود يف لغــة مــن  ،واحــد االوتــاد، وبــالفتح لغــة: بالكســر: الوتــدأي ال يــدق فيــه وتــدا،  )٢(

  .تد وتدك بامليتدة، وهى املدق: وإذا أمرت قلت. وتدت الوتد وتدا: تقول. يدغم

  ).٢/٥٤٧( املختار الصحاح :انظر

 ).٤/٢١٤(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٣(

حممـد بــن عمـر بــن احلسـن بــن احلسـني التيمــي البكـري، أبــو ) ـهــ ٦٠٦ :ت) * (الفخـر الـرازي( )٤(

  .مام املفسراإل: عبد اهللا، فخر الدين الرازي

  .وهو قرشي النسب

رحل إىل ) ابن خطيب الري(له  أصله من طربستان، ومولده يف الري وإليها نسبته، ويقال

=                                                                                                                         .خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتويف يف هراة

  



 

١١٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

 ه كمــا لـو بــىنعليـه حبيــث يكـون ثقلــه عليـوقيـده املتــويل مبـا إذا مل يتكــئ . )١(هعليــمجـاع اإل

                                                         .   )٢(باملنع ] أ/١٠٧[/املاوردي وجزم. جدارا جبوار داره

أن  حبيـث خنشـىعلـى احلـائط ثقلـه  فلو أراد أن ميأل البيت بشيء يظهر: قال املتويل

وباجلـار ولغـريه إذا مل  لكه جدارا ويصله باجلدار املشـرتكيدفعه مل جيز للجار أن يبين يف م

  .)٣(هعلييقع ثقله 

  :القسمة: النظر الثاني

إما كل الطول يف بعض العرض حبسب ما يقتضيه مـن : وجهني علىوقسمة اجلدار 

ـــة أو غريهـــا، أو كـــل العـــرض يف نصـــف الطـــول ـــداد . مناصـــفة أو مثالث ـــالطول امت واملـــراد ب

ــة[اجلــدار  ، وأمــا ارتفاعــه يف اهلــواء فيســمي مسكــا، فــإذا كــان طولــه إىل زاويــة )٤(]مــن زاوي

لكــل واحــد  العــرض حصــلعشــرة أذرع وعرضــه ذراعــا فــإذا قســم يف كــل الطــول ونصــف 

، ولـــذا قســـم يف العـــرض ونصـــف الطـــول حصـــل لكـــل واحـــد عشـــرة أذرع يف نصـــف ذراع

  .)٥(مخسة أذرع، وكالمها جائز بالرتاضي

                                                                                          

        لوامــع البينــات (و لــدات يف تفســري القــرآن الكــرمي، مثــاين جم) ط -مفــاتيح الغيــب(مــن تصــانيفه   =

ـــــدين معـــــامل أصـــــول (و) ط -يف شـــــرح أمســـــاء اهللا تعـــــاىل والصـــــفات      حمصـــــل أفكـــــار (و) ط -ال

  .من العلماء واحلكماء واملتكلمني املتقدمني واملتأخرين

  ).٦/٣١٣( ياألعالم للزركل ،)٤/١٧٥(الوايف بالوفيات  :انظر

 .ي، وهو مطبوع أكثر من طبعةأصول الفقه ألفه اإلمام الراز  هو كتاب يف: احملصولو 

   ).٤/٢٥٣( احملصول للرازي :انظر )١(

  ).٦/٣٩٣(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

  .)٢٠٢ص(املسألة الثانية  التتمة للمتويل :انظر )٣(

  .)ز(ساقطة من  )٤(

مغــين احملتــاج للشــربيين ، )٤/٥٧( ، الوســيط للغــزايل)٦/٤٨٨( �ايــة املطلــب للجــويين :انظــر )٥(

)١٨٢، ٣/١٨١.(  



 

١١٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

   .)١(الوجه األول علىال جيوز قسمته : وقال املاوردي

، وأُفهــم  ، وقطـع بأنــه ال جيـوز بالقرعـةيف جــوازه مـن غـري قرعــة وجهـني  )٢(وحكـي الفـوراين

  : يف الوجيز جريان خالف فيه، وتأوله الرافعي وقال ايلالغز كالم 

جيـوز إن قســماه : ثالثهـا: ، ولـيس كـذلك بـل فيــه ثالثـة أوجـه)٣(ال خـالف يف جـوازه

كيفيـة متييـز نصـيب كـل ، وإذا جوزنـاه ففـي  على أن لكل منهما ما يليه، وال جيوز بالقرعة

  .أنه يُشق باملنشار: بَرْسم، والثاين يـَُعلَّم بعالمة وُخيَطُ  أنه: أحدمها: منهما وجهان

هـذا الوجـه، ألن القرعـة قـد ختـرج مـا يلـي  علـىالقسـمة  علـىواملذهب أنه ال إجبـار 

ه وال قرعــة، ويتعــني عليــجيــرب : همــا االنتفــاع، وقيــلعليدار هــذا لــذاك وبــالعكس فيتعــذر 

يضـا حبيـث ، وإن كـان عر ن كـان اجلـدار قليـل العـرض مل جيـربلكل منهمـا مـا يليـه، وقيـل إ

غـري اجلانــب  علــىجــرب وقسـم بالقرعــة وال يضـر خــروج أحـدمها أميكـن أن يكــون جـدارين 

قسمة البناء مطلقا أن يكـون لـه أرض ومل  علىجبار ، وشرط املاوردي يف اإل)٤(الذي يليه

  .، فيخرج يف املسألة أوجه)٥(يتعرض غريه له

: ســمة نصــف الطــول يف كــل العــرض وجهــانالوجــه الثــاين وهــو ق علــىجبــار ويف اإل

                                  

  .)٣٩٧، ٦/٣٩٦(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )١(

، عبـدالرمحن بـن حممـد بـن فـوران املـروزي الفقيـه، المـة، كبـري الشـافعية، أبـو القاسـمالع* الفوراين  )٢(

  .صاحب أيب بكر القفال

  .له املصنفات الكبرية يف املذهب

  .وكان سيد فقهاء مرو

  .، وغري ذلك"االبانة"صنف كتاب 

  .تويف سنة إحدى  وستني وأربع مئة، وقد شاخ رمحه اهللا

 ).١٨/٢٦٤(أعالم النبالء للذهيبسري : انظر

  ).١٠٧، ٥/١٠٦(العزيز للرافعي :انظر )٣(

  ، )٦/٤٨٩( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

 ).٦/٣٩٦(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٥(



 

١١٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

القول باإلجبار شرط املاوردي أن يكون عرصة اجلدار هلا  على، و )١(املنع أيضا: أشبههما

  .)٢(ه غريه كما مرإليومل يتعرض 

، أو كانـت بينهمـا عرصـة )٤(وظهرت عرصته)٣(وأما قسمة أساس اجلدار إذا ا�دمت

وبعـض  ] ب/١٠٧[  /ها يف كـل الطـول، فـإن طلـب أحـدمها فقسـمتعليهـاجدار مل ُينب 

  العرض 

  : ذلك فهنا وجهان علىرب على حسب الشركة، فإن قلنا يف اجلدار ال جي

   .)٧(والكايف )٦(ال جيرب وهو ما يف التهذيب: )٥(يب إسحاقأأحدمها قول 

                                  

 ).٥/١٠٧(العزيز للرافعي :انظر )١(

 ).٦/٣٩٦(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

 .ا�دم )ز(يف  )٣(

   .كل بقعة بني الدور واسعة ليس فيها بناء، واجلمع العراص والعرصات: العرصة )٤(

  .مادة عرص) ٣/١٠٣٣( املختار الصحاح :انظر

: إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف الفريوزآبـــادي الشـــريازي، أبـــو إســـحاق) ـهـــ٤٧٦ :ت(الشـــريازي  )٥(

  .العالمة املناظر

  .عاش فقريا صابرا، علمائهاوانتقل إىل شرياز فقرأ على ) بفارس(باد آولد يف فريوز 

ــــه تصــــانيف كثــــرية، منهــــا  يف ) خ -التبصــــرة (يف الفقــــه، و) ط -املهــــذب (و) ط -التنبيــــه (ول

يف أصــــــول الفقـــــــه، وشـــــــرحه، ) ط -مـــــــع الل(و) ط -طبقــــــات الفقهـــــــاء (أصــــــول الشـــــــافعية، و

  .يف اجلدل) املعونة(و) امللخص(و

  .مات ببغداد وصلى عليه املقتدي العباسي

  ) .١/٥١( ي، واألعالم للزركل)١٤٨، ١/١٤٧(ي شهبة الشافعية البن قاض طبقات :انظر

 ).٤/١٥٣(التهذيب للبغوي  :انظر )٦(

  .عبد اهللا الزبريي كتاب أليب  الكايف) ٧(

الزبري بن أمحد بن سليمان بـن عبـد اهللا بـن عاصـم بـن املنـذر بـن الـزبري بـن : هو يوأبو عبد اهللا الزبري 

   =              اهللا الزبريي البصري أحد أئمة الشافعية، وكان أعمى،العوام األسدي، أبو عبد 



 

١١٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  : )١(وثانيهما قول ابن أيب هريرة

  . )٢(أنه جيرب

: )٤(قــال ابــن الصــباغ. داره )٣(عرصــة وإذا أراد كــل منهمــا توســعة جــداره زاد فيــه مــن

                                                                                          

كــان شــيخ أصــحابنا يف آالف، قــال : الكــايف وقــال املــارودي: ولــه مصــنفات كثــرية مليحــة منهــا  =

  .مات قبل العشرين وثالمثائة، وورخ الذهيب وفاته سنة سبع عشرة: الشيخ أبو إسحاق

  ).٢/٩٤( هبةطبقات الشافعية البن قاضي ش :انظر

الشـافعية مـن أصـحاب  احلسن بن احلسني القاضي أبو علـي بـن أيب هريـرة البغـدادي أحـد أئمـة )١(

  .تفقه على ابن سريج وأيب إسحاق املروزي ودرس ببغداد، الوجوه

  . رجب سنة مخس وأربعني وثالمثائةمات ببغداد يف

  .املزين نقله عنه أبو علي الطربي وصنف التعليق الكبري على خمتصر

 ).١٢٧، ١/١٢٦(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض: انظر

، )٢/٢٢٤( أســىن املطالــب لزكريــا األنصــاري، و )١٨/٣٥٥(كفايــة النبيــه البــن الرفعــة  :انظــر )٢(

 ).٣/١٨٣( ومغين احملتاج للشربيين

 للــوجيز وجــاء يف يشــرح الرافعــ ، لكــن جــاء يف)عرصــة داره ( مجيــع نســخ املخطــوط  يفهكــذا  )٣(

: العرصـة؛ ألن أن اللفظـني يـدالن علـى نفـس املعـىن، وأظـن )عـرض بيتـه ( أيضا بلفظ  الروضة

بنــاء بـني الـدور تكــون  ، فالبقعـة الــىت لـيس فيهـاكـل بقعـة بــني الـدور واسـعة لــيس فيهـا بنـاءهـى  

 .بعرض البيت

بد الواحد بـن حممـد البغـدادي، البيـع، ابـن مفيت الشافعية، أبو طاهر، حممد بن ع* ابن الصباغ  )٤(

  .الصباغ

  .وتفقه بالشيخ أيب حامد

  ".الشامل"وتفقه عليه ولده أبو نصر، صاحب 

  .ذي القعدة، سنة مثان وأربعني وأربع مئة مات يف

  .)١٨/٢٢(سري أعالم النبالء للذهيب : انظر



 

١١٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . )١(وهو ظاهر كالم الشافعي وهو األصح عند األكثرين

  .)٢(العرض أجرب اآلخروإن طلب قسمتها يف نصف الطول وكل 

وإن طلب أحدمها هذا وطلـب اآلخـر قسـمته طـوال يف نصـف العـرض وأجزنـاه ففـي 

ـــــــــــــاين )٣(الشـــــــــــــــامل ـــــــــــــه جيـــــــــــــــاب الثــ ـــــــــــــن )٤(أنــ ـــــــــــــه البــ )٥(يـــــــــــــــونس، ويف شـــــــــــــــرح التنبيــ

                                  

  .)١٨/٣٥٦(الرفعة ية النبيه البن ، وكفا)٤/٢١٥(روضة الطالبني  للنووي  :انظر) ١(

إنــه ظـاهر كـالم الشــافعي، وأشـار بــذلك : وقـال ابـن الصــباغ يف كتـاب الصـلح: "قـال ابـن الرفعــة

إن كـــان عرصـــته ذراعـــاً، أعطيتـــه : وقســـمته بينهمـــا إن شـــاءا": "املختصـــر"إىل قـــول الشـــافعي يف 

خـــر، إن شـــئت أن تزيـــد مـــن عرصـــة دارك أو بيتـــك شـــرباً آ: شـــرباً يف طـــول اجلـــدار، مث قلـــت لـــه

   ."ذلك لك -ليكون لك جدار خالص

  .وخيالف ما فيه رد؛ ألن دخول العوض جيعلها بيعاً، وال جيرب على البيع

 -إىل آخـره" ...إن شئت أن تزيد على عرصة دارك أو بيتك شرباً : مث قلت له: "وقول الشافعي

نهمــا قــد وإمنــا قالــه ليبــني أن كــل واحــد م -كمــا عابــه مــن جهــل معــىن كالمــه  -مل يقلــه مشــورة

 ."ينتفع مبا قـد صـار إليـه، مث ذكـر وجـه املنفعـة بـأن يضـم إىل العرصـة شـرباً؛ ليصـري جـداراً كـامالً 

  انتهى

  ).٥/١٠٧(العزيز للرافعي :انظر )٢(

أبــو نصــر عبــد الســيد بــن حممــد بــن عبــد : بــن الصــباغفــروع الشــافعية ال هــو كتــاب يف: الشــامل )٣(

   .)هـ ٤٧٧:ت(الواحد، صابا الشامل، 

مـــن أول كتـــاب اجلنـــائز إىل بدايـــة بـــاب ( املنــورةُحقِّــَق أجـــزاء منـــه يف اجلامعـــة اإلســـالمية باملدينـــة 

، وبعضــه ال يــزال قيــد يعصــيمفيصــل بــن ســعد ال: حققــه الطالــب) التطــوع واخلــروج منــه  صــيام

  . التحقيق

  .هريرةكما يف املسألة قبلها، وهذا قول ابن أيب - إذا قسم فأجرب على القسمة: يأ )٤(

: ت( للشيخ اإلمام أمحد بن موسـى بـن يـونس املوصـلي) غنية الفقيه يف شرح التنبيه: (كتابهو ) ٥(

: ، حققـه الطالـب قسـم الشـريعة، يفامعة اإلسالمية باملدينة املنـورةاجل ز وهو حمقق يف) ـه ٦٢٢

 .يفهد بن عثمان الصاعد



 

١١٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)٢(يتفقا اب واحد منهما بل يرتكان حىتأنه ال جي :)١(وكتاب ابن شداد 

  

  : في العمارة: النظر الثالث

فــــإذا ا�ــــدم اجلــــدار املشــــرتك بنفســــه، أو هــــدماه معــــا الســــتهدامه أو لغــــريه، فــــاتفق 

  .اهلدم علىعمارته أو تركها جاز، وكذا لو أشرف  علىالشريكان 

 علــىأجــربا  )٣(نو ســقوطه يف الطريــق ويتضــرر بــه املاشــ ىخيشــفــإن كــان : قــال املتــويل

نقضـه، لكـن لـو  علـىنقضه، وإن كان من ملكيهما وال يتضرر به أحد لو سقط مل جيربا 

  .)٤(هعليخر طلب أحدمها نقضه أجرب اآل

دار مالكــــه وخشــــي اجلــــار مــــن  إىلإذا كــــان اجلــــدار لواحــــد ومــــال : وقــــال املــــاوردي

وطالب �دمه مل يلزم، وقد يفرق بينهما بأن الشريك خيـاف مالكه  علىه أو عليسقوطه 

                                  

هـــو مطبـــوع يف دار الكتـــب و . لـــديندالئـــل األحكـــام علـــى التنبيـــه يف جم: كتـــاب ابـــن شـــداد هـــو  )١(

  .العلمية

  .كتاب ابن شداد دالئل األحكام ما حكاه املصنف  ومل أجد يف

يوسف بن رافع بن متيم بن عتبة بن حممد بن عتاب قاضي القضاة �ـاء الـدين : وابن شداد هو

  .املنشأ احلليب املعروف بابن شدادأبو احملاسن األسدي املوصلي املولد و 

  .تاء وثالثني ومخسمائةسنة تسع بتقدمي الولد يف رمضان 

تـــويف يف صـــفر ســـنة اثنتـــني وثالثـــني وســـتمائة ودفـــن برتبتـــه وذلـــك بعـــد أن ظهـــر عليـــه أثـــر اهلـــرم 

  .وشداد جده ألمه

دالئــل األحكــام علــى التنبيــه يف جملــدين وكتــاب املــوجز البــاهر يف الفقــه وكتــاب : ومــن تصــانيفه

  .وسرية صالح الدين أجاد فيها وأفادملجأ احلكام يف األقضية يف جملدين 

  .)٢/٩٦(ي شهبة الطبقات البن قاض :انظر

  .)٣٥٦، ٣٥٥/ ١٨(كفاية النبيه البن الرفعة   :انظر )٢(

 .وما أثبتناه هو الصواب) املاشني(يف النسختني  )٣(

  .)٢٠٢ص(املسألة الثانية  التتمة للمتويل :انظر )٤(



 

١٢٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . )١(تلف النقض املشرتك خبالف اجلدار

  ؟خر فهل له إجبارهوإن طلب أحدمها عمارة اجلدار املشرتك وامتنع اآل

كمـا   )٣(، واجلديـد املشـهور أنـه الجيـرب)٢(أنه أحد قـويل اجلديـد نعـم: فيه قوال القدمي، وقيل

  ، زراعة األرض املشرتكة وهو الصحيح عند اجلمهور، وصحح ابن الصباغ علىالجيرب 

، )٥(وابــن الصــالح ،بــه الشاشــي وأفــىتوابــن أيب عصــرون القــدمي،  ،)٤(وصــاحب الــذخائر

                                  

 ).٦/٣٩٩( ي للماوردياحلاو  :انظر )١(

 ).٦/٢٦٨(، البيان للعمراين )٢/١٤١(املهذب : انظر. نعم جيرب قاله الشريازي )٢(

 ).٤/١٥٦(، التهذيب للبغوي )٢/١٤١(املهذب للشريازي : انظر )٣(

املصــري املسـكن والوفـاة، أبــو  صـل،رسـويف األاأللـي بـن مجيــع بـن جنـا، القرشــي املخزومـي جمُ هـو  )٤(

   .قاض فقيه: املعايل

  .وعزل لتغري امللوك، ، واستمر حنو سنتني)ـه٥٤٧( رية سنةالديار املصتوىل قضاء 

كثـــري الفـــروع والغرائـــب إال أن : مبســـوط يف فقـــه الشـــافعية، قـــال االســـنوي" الـــذخائر"مـــن كتبـــه 

                                                                            .ترتيبه غري معهود

  . القضاء يف أدب" العمدةو "املسائل منه، وفيه أيضا أوهام، متعب ملن يريد استخراج 

  .)٥/٢٨٠(ي ، واألعالم للزركل) ١/٣٢١(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 ابــن عثمـان بـن موسـى بــن) صـالح الـدين(عثمـان بــن عبـد الـرمحن) ـهـ٦٤٣ :ت(ابـن الصـالح  )٥(

ــروف بــــابن  أيب النصــــر النصــــري الشــــهرزوري الكــــردي الشــــرخاين، أبــــو عمــــرو، تقــــي الــــدين، املعــ

  .الرجال اءوالفقه وأمسأحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث : الصالح

 ويلوانتقــل إىل املوصــل مث إىل خراســان، فبيــت املقــدس حيــث ) قــرب شــهرزور(شــرخان  ولــد يف

   .التدريس يف الصالحية

  .تدريس دار احلديث، وتويف فيها شرفإىل دمشق، فواله امللك األوانتقل 

ـــــه كتـــــاب   ــديث "ل ــم احلـــ ـــن الصـــــالح، و" ط -معرفـــــة أنـــــواع علـــ " االمـــــايل"يعـــــرف مبقدمـــــة ابــ

صـــلة "و  يف فقـــه الشـــافعية، "خ -شـــرح الوســـيط "و مجعـــه بعـــض أصـــحابه،" ط -الفتـــاوى "و

  =     مشتملة على فوائد كثرية    زاءأج " فوائد الرحلة"و  "خ -املناسك   صفة يف   الناسك



 

١٢١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ــه ايلوقــال الغــز  االختيــار أنــه إن ظهــر للقاضــي أن االمتنــاع مضــارة أجــربه، وإن  : يف فتاوي

  . )١(كان إلعساره أو غرض صحيح أو شك فيه مل جيرب

أمكنــت فــال إجبــار قــوال  )٢(والقــوالن إذا مل تكــن القســمة ممكنــة فــإذا: قــال بعضــهم

القســمة ، ومهــا كــالقولني يف وجــوب إعــادة اجلــدار للجــذوع، وكــالقولني يف وجــوب واحــدا

أحــــدمها، وجيريـــــان يف النهــــر والقنـــــاة والبئــــر املشـــــرتكني إذا  علـــــىوإن كــــان فيهمـــــا ضــــرر 

 )٣(ويف الـدوالب  ] أ/١٠٨[ /احتاجت إىل سقية أو عمارة وامتنع أحد الشركاء مل جيرب،

، واحلــائط ، وفيمــا إذا كــان  )٥(، ويف الــدار ، والضــيعة عمارتــه واحتــيج إىل )٤(إذا تشــعث

                                                                                          

ــدها يف رحلتــــه إىل خراســــان، و وميف أنــــواع العلــــ  = طبقــــات الفقهــــاء "و" أدب املفــــيت واملســــتفيت"قيــ

 .)٢/٥( ءاالستقصا :انظر  ."خ -الشافعية 

  .هذه من املسائل اليت يفىت فيها على املذهب القدمي) ١(

ولو ا�دم اجلدار بنفسه أو هـدماه معـا السـتهدامه أو غـريه وامتنـع، " )٤/٢١٦( الروضةقال يف 

القدمي إجباره عليها دفعا للضرر وصيانة لألمالك املشرتكة عن التعطيـل، واجلديـد ال إجبـار كمـا 

مل يبـني  :قلت ،...العمارةال جيرب على زرع األرض املشرتكة، وألن املمتنع يتضرر أيضا بتكليفه 

األظهـــر مـــن القـــولني وهـــو مـــن املهمـــات، واألظهـــر عنـــد مجهـــور األصـــحاب هـــو اإلمـــام الرافعـــي 

اجلديــد، ممــن صــرح بتصــحيحه احملــاملي واجلرجــاين وصــاحب التنبيــه وغــريهم، وصــحح صــاحب 

واالختيـار : جيـرب، وقـال األقـيس أن: ل الغـزايل يف الفتـاوىالشامل القدمي وأفـىت بـه الشاشـي، وقـا

أجربه، وإن كان إلعسار أو غرض صـحيح أو شـك فيـه مل  إن ظهر للقاضي أن امتناعه مضارة

جيــرب، وهــذا التفصــيل الــذي قالــه وإن كــان أرجــح مــن إطــالق القــول باإلجبــار فاملختــار اجلــاري 

  ".على القواعد أن ال إجبار مطلقا واهللا أعلم

  .فإن) ز(يف ) ٢(

  .قال وهو نوع من امللفافاآللة اليت تديرها الدابة ليستقى �ا وجهاز لرفع األث يه: الدوالب )٣(

 ).١/٣٠٥(املعجم الوسيط  :انظر

  .)١/٨٤(املخصص البن سيده  :انظر. مبعىن انتشر وتفرق: تشعث) ٤(

  ).١/٥٤٧(املعجم الوسيط  :انظر. األرض املغلة) الضيعة (  )٥(

  ).١٦٢ص (خمتار الصحاح : انظر. العقار) الضيعة ( 



 

١٢٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

بــار صــاحب الســفل جوالســفل آلخــر فا�ــدمت الــدار هــل لصــاحب العلــو إالعلــو لواحــد 

  ؟ما إذا كان العلو والسفل مشرتكنيه علوه وفيعليعمارته ليبين  على

القـوالن فيمـا إذا ا�ـدم أو هـدماه مـن غـري شـرط، أمـا لـو اسـتهدم : )١(بعضـهم وقال

  .)٢(واحدا ه أجرب قوالدالسفل بشرط أن يعيفهدمه صاحب 

  . )٣(، واستبعد طريقة طرد القولني فيهوهو نصه يف األم: املاورديقال 

  . )٤(اهدأن يعي علىوجيري الطريقان فيما إذا استهدم اجلدار املشرتك فهدماه 

  : ه إعادته فطريقانعليأن  علىولو انفرد أحدمها �دمه لعلة أو لغري علة 

  .)٥(القولني علىأنه : ه إعادته قوال واحدا، والثاينعليأن : أظهرمها

وجـوب اإلعـادة مبـا إذا هدمـه بشـرط أن يعيـده مـن مالـه، وجيـري القـوالن  )٦(وقيد احملاملي

 علــىخــر أيضــا فيمــا إذا طلــب أحــد الشــريكني عمــل ســرتة بــني ســطحيهما هــل جيــرب اآل

                                  
  إخل ..ومنهم من قال القوالن فيما إذا ا�دم : قال الرافعي يف العزيز مانصه )١(

 ).٥/١٠٩(العزيز للرافعي : انظر

، التهـــذيب للبغـــوي )٤/٤٦٠(ي ، والـــنجم الوهـــاج للـــدمري )٥/١٠٩(العزيـــز للرافعـــي :انظـــر )٢(

)٤/١٥٧(.  

 ).٦/٤٠٥(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٣(

  .)٥/١١٠(العزيز للرافعي :انظر )٤(

  ).٥/١٠٩(العزيز للرافعي :انظر )٥(

أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل الضيب أبو احلسن احملـاملي البغـدادي أحـد أئمـة  )٦(

 .الشافعية

  .          يع اآلخر سنة مخس عشرة وأربعمائةتويف يف رب، و ولد سنة مثان وستني وثالمثائة

وكتــاب رؤوس املســائل ، وكتــاب املقنــع جملــد ،ا�مــوع قريــب مــن حجــم الروضــة: ومــن تصــانيفه

وكتــاب عــدة املســافر وكفايــة احلاضــر جملــد يف اخلــالف وأمــا اللبــاب فهــو خمتصــر ، وهــو جملــدان

  . مشهور كثري الفائدة على صغره وهو حلفيده ال له وفيه شذوذات كثرية

  .)١/١٧٤(ي شهبة طبقات الشافعية البن قاض: انظر



 

١٢٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

 علـىإعانتـه  علـىمشاركته فيها وفيه نظـر، ولـيس لصـاحب السـفل إجبـار صـاحب العلـو 

  .)١(إعادة السفل قطعا

  

  ): التفريع(

احب العلــــو بعمارتــــه، أو صــــ االســــتدادإن قلنــــا باجلديــــد فــــأراد الشــــريك يف اجلــــدار 

، فإن أراد األول إعادته بالنقض املشرتك، أو الثاين إعادته بـنقض االستداد بعمارة السفل

صـــاحب الســـفل فلآلخـــر منعـــه، فـــإن أعادامهـــا صـــار اجلـــدار مشـــرتكا، وجـــدران صـــاحب 

  . )٢(هدمه بعد ذلك ضمنه؛ ألنه دخل يف ملكه السفل لصاحب السفل، فلو

وإذا هــدم اإلنســان جــدارا مشــرتكا بينــه وبــني غــريه أو خالصــا لغــريه، ففــي مــا يلزمــه 

إعادتـــه،  علـــى، فيجـــرب ع بأنـــه يضـــمنه باملثـــل وهـــو املنصـــوصالقطـــ: أصـــحهما: طريقـــان

وجب إعادة مثله ، فإن أوجبناها على العمارةفيه القوالن املتقدمان يف اإلجبار : وثانيهما

، ايل يف الغصـب واإلمـام يف البيــعهــذا يلـزم أرش مـا نقــض، وقطـع بـه الغــز  علـىوإال فـال، ف

  . )٣(هو القياس: وجعله هنا املذهب، وقال البغوي

كــان احلــائط لــه ولــه   وإن أراد عمارتــه بآلــة مــن عنــده فلــه ذلــك، فــإذا بنــاه بآلــة نفســه

ـــك نصـــف القيمـــة، أو قـــال ، فلـــو قـــال الشـــريك ال تنقضـــه وأنقضـــه مـــيت شـــاء ـــا أغـــرم ل ن

  .   )٤(ال تنقضه وأغرم لك القيمة مل يلزمه إجابته] ب/١٠٨[ /صاحب السفل

هذا اجلدار أو يقال للبـاين إمـا أن متكنـه  علىفلو كان له رسم خشب : ال البغويق

  . )٥(يبين معك ويضع خشبه من إعادة خشبه أو أنقضه حىت

                                  

  .)٥/١٠٩(العزيز للرافعي :انظر )١(

  .)٥/١١٠(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

 .)٤/١٥٧(ي التهذيب للبغو  :انظر )٣(

  .)٥/١١٠(العزيز للرافعي  :انظر )٤(

  .)٤/١٥٨(للبغوي  التهذيب :انظر )٥(



 

١٢٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

نظـر فـإن  : ألبين بآلـة نفسـي، قـال البغـويل انقض ما أعدته ولو قال صاحب السف

ه عليـكان طالبه بالبناء فلم يفعـل فلـيس لـه ذلـك، وإن مل يكـن طالبـه، فـإن كـان قـد بـين 

  . )١(، وإن مل يكن بناه فله ذلكك لكن له أن ميتلك السفل بالقيمةعلوه مل يكن له ذل

، لكـن وتـد وحنومهـاملعار بفتح كوة وغرز خر من االنتفاع باوللباين بآلة نفسه منع اآل

، وجــزم املــاوردي هنــا )٢(علــىلصــاحب الســفل الســكون فيــه وإن كــان يســتظل بســقف األ

جدار الغري مطلقا،  إىل، وهو وجه تقدم يف االستناد )٣(جداره علىبأنه ليس له االستناد 

، )٥(أن يبــذل قيمــة اآللــة واســتبعده اإلمــام إىلوجــه أن لــه منعــه  )٤(وعــن صــاحب التقريــب

وكذا يليق بالقدمي وكذا البئـر والنهـر إذا بنـاه أحـد الشـريكني مل يكـن لـه منـع : ايلقال الغز 

  . )٦(خر من سقي الزرع منه واالنتفاع باملاءاآل

، ولــو منعــه مــن  تكــون الزيــادة لــرب العمــارة خاصــةولــو ازداد املــاء بســبب عمارتــه ال

، ولو كان البئر ال حيتمـل هوحائط الدوالب احملدثان من مال )٧(االنتفاع بالدوالب والَبْكرة

، وإمـا أن االستقاء �مـا إما أن متكن الشريك من: دلوا واحدا أو رشاء واحدا قيل لهإال 

لــم يوافقــه الشــريك ففلــو فعــل األول ، املقابلــة لينصــب هــو رشــاء أو دلــوايرفعهمــا عنــد  

 علـىإال ، وإن قلنـا بالقـدمي فـال جيـربه وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلـك

. )٨(مـا جيلـب بـه الزيـادة علـى، وال جيـرب الـذي خيرجـه عـن كونـه جرابـا ضـائعا عمارة القدر

                                  

  .املصدر السابق :انظر )١(

  .)٤/١٥٩(، والتهذيب للبغوي )٥/١١١(العزيز للرافعي :انظر )٢(

  .)٦/٤٠٣(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٣(

  .أبو احلسن القاسم بن القفال الشاشي الكبريهو : قريبتصاحب ال) ٤(

 ).٦/٤٩٦(�اية املطلب للجويين  :انظر )٥(

  .يالوجيز، وقد شرحه الرافع هو يف وما نقله عن الغزايل). ٥/١١١(العزيز للرافعي :انظر )٦(

حاَلُة السريعُة وُحيَرَّكُ : بالفتحالَبْكَرة  )٧(
َ
  .َخَشَبٌة ُمْسَتِديرٌة يف وَسِطها َحمَزٌّ ُيْستَـَقى عليها أو امل

  .)١/٤٥١(القاموس احمليط  :انظر

 .)٤/٢١٨(، وروضة الطالبني  للنووي)٥/١١١(العزيز للرافعي :انظر )٨(



 

١٢٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . السرتة بني السطحني قد ينازع فيهوما تقدم عن املتويل يف إجياب 

ه عليـه من ماله، فإن مل جيد مـاال اسـتقرض علينفق احلاكم أفإن امتنع أو كان غائبا 

أن يشــهد  يف اإلنفــاق يف العمــارة بشــرط الرجــوع، واألوىل )١(إن تيســر، أو أذن للحاضــر

، فــإن اســـتقل بــه مـــن غـــري إذن نكــر الغائـــب ُصــدق ميينـــهنفـــاق فــإن مل يشـــهد وأاإل علــى

  : احلاكم ففي الرجوع قوالن وفيهما طرق

ْعظــم القطــع بعــدم الرجــوع، ومحــل قــول الرجــوع  إىلونســبه املــاوردي : أظهرهــا
ُ
 علــىامل

  .)٢(اإلنفاق باإلذن

  ] أ/١٠٩[ /يرجـع، وعلـى: ، فعلـى القـدميالقـدمي واجلديـد أ�مـا مبنيـان علـى: والثاين

    .ال: اجلديد

  .)٣(اجلديد على، وإثبات القولني على القدميالقطع بالرجوع : والثالث

، قــال وفيــه وجــه فــارق بــني أن ميكنــه مراجعــة احلــاكم فــال يرجــع، أو ال ميكنــه فريجــع

الرويـاين عـن بعضـهم أن املمتنـع إن كـان موسـراً فـال رجـوع ، وحكـي وهو األعـدل: اإلمام

وإن كان معسراً فوجهان أظهرمها ال وحيث قلنا يرجع فله منع الشريك من التصرف فيما 

  . )٤(يوفيه ما بذله عنه ويصري كاملرهون، واختاره القاضي أبو حامد بناه حىت

                                  

 .للحاكم) ز(يف ) ١(

فــإن بــادر الطالــب بعمــارة ذلــك : "، ونصــه كــاآليت)٦/٤٠٢(احلــاوي الكبــري للمــاوردي  :انظــر )٢(

من غري استئذان حاكم بعمارة سفله أو عمارة جدار هـدم بـني شـريكني نظـر، فـإن كـان املمتنـع 

موســـرا مل يكـــن لـــه الرجـــوع عليـــه بشـــيء وصـــار متطوعـــا بالنفقـــة، وإن كـــان معســـرا ففـــي رجوعـــه 

يـــه بالنفقـــة إذا أيســـر �ـــا؛ أل�ـــا مســـتحقة شـــرعا وإن مل يـــؤذن فيهـــا يرجـــع عل: أحـــدمها: وجهـــان

ال رجـــوع لـــه �ـــا لالخـــتالف فيهـــا، فلـــم يســـتقر وجو�ـــا إال : والوجـــه الثـــاين وهـــو أظهـــر. حكمـــا

  انتهى". حبكم

 ).٥/١١٠(العزيز للرافعي :انظر )٣(

 ).٥/١١٠(العزيز للرافعي :انظر )٤(



 

١٢٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

دميـــة فاجلـــدار مشـــرتك وإن عــاد طالـــب البنـــاء اجلـــدار أو الســـفل فــإن كـــان باآللـــة الق

 )١(احلـال الرجــوع مبـا أنفــق لكونـه بــإذن احلـاكم أو بدونــه يف ىبينهمـا كمــا كـان وإن اقتضــ

 صــته واالنتفــاع بغــري إذن شــريكه حــىتمل يكــن لــه بيــع ح: ، قــال القاضــي أبــو حامــدقــول

، ولــيس لســفل يف إعــادة الســفل لصــاحب الســفلويكــون ا )٢(يوفيــه حصــته ممــا أنفــق عنــه

 إىل، وفيــه وجــه أن لــه منعــه مــن االســتناد نقضــه وال منعــه مــن االنتفــاع بــه لــولصــاحب الع

ــة نفســه كــان احلــائط علــى اآلخــر بشــئ، ولــيس للثــاين أن يرجــع )٣(اجلــدار ، وإن بنــاه بآل

وجيــوز لــه نقضــه، فــإن قــال لــه الشــريك ال تــنقض وأنــا أعطيــك نصــف القيمــة مل  )٤(للبــاين

  .)٥(أو �ر يكن له نقضه، وإذا كانت العمارة يف بئر

قدر األمالك إال أن منهم مـن  علىالتقسيط عند الشافعي واجلمهور : قال املاوردي

احة قــدر مســ علــى، ومــنهم مــن قســطه علــى قــدر مســاحة األرض وقــدر جريا�ــاقســطها 

  .)٦(، وقول أصحابهوجه األرض وهو األشبه مبذهبه

  

                                  

  ).ففي (  )ز(يف نسخة  )١(

 ).عليه (  )ز(يف نسخة  )٢(

 .كما أشار املصنف سابقا  يوهو ما قاله املاورد )٣(

  .)للحائط الثاين ) ( ز( نسخة يف )٤(

 ).٥/١١٠(العزيز للرافعي :انظر )٥(

وذهـــب : "، وقـــد ذكـــر األقـــوال مـــع عللهـــا فقـــال)٦/٤٠٤(احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي  :انظـــر )٦(

ــنهم مـــن الشـــافعي واجلمهـــور إىل أن مئونـــة احلفـــر  مقســـطة بيـــنهم علـــى قـــدر أمالكهـــم إال أن مـ

قســطها علــى مســاحات األرضــني وقــدر جريا�ــا؛ ألن املــاء اجلــاري فيــه يســبح عليهــا علــى قــدر 

مســاحا�ا وجريا�ــا ومــنهم مــن قســطها علــى قــدر مســاحة وجــوه األرضــني الــيت علــى النهــر وهــو 

مســاحة الوجــه الــذي علــى  أشــبه مبــذهب الشــافعي وقــول أصــحابه ألن مؤنــة احلفــر تزيــد بطــول

  انتهى ."النهر وتقل بقصره، فوجب أن يكون معتربا به



 

١٢٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  : )فرعان(

خــر يف إعــادة اجلــدار املنهــدم اآل لــو أخــذ أحــد الشــريكني يف اجلــدار مناصــفة: )األول(

بنائــه أطلقــه  علــىيكــون أجــره لــه  دئــالزاأن يكــون لــه فيــه الثلثــان جــاز، والســدس  علــى

هــذا إذا جعــل لــه ثلثــي الــنقض يف احلــال لتكــون : ، واســتدركه اإلمــام فقــال)١(األصــحاب

، فـإن شـرط ذلـك على بناية الثلثاألجرة حاصرة وقد جعل السدس من العرصة أجرة له 

  . )٢(ه بعد البناء مل يصحل

إذا وقع التصـوير فيمـا ذكـره وجـب أن يكـون احلكـم فيـه كـاحلكم فيمـا : قال الرافعي

مــن الرقيــق املرتضــع يف احلــال ولقــاطف الثمــار جــزءا مــن الثمــار إذا شــرط للمرضــعة جــزءا 

  انتهى .)٣(املقطوفة يف احلال

، فيظهـر أنـه ال يـرد )٤(اجلعالـةوهذا ظاهر إذا كان بصيغة اإلجارة أما لو كان بصيغة 

، مقابلــة أرش الــنقض فقــط   ] ب/١٠٩[ /ل يكــون يفأن العمــ[يقتضــي  ايلوكــالم الغــز 

األرش يقتضــي أنــه يف مقابلتــه ومقابلــة  )٥(]، وكــالم اإلمــامبينهمــا نصــفنيفيكــون األرش 

   .)٦(صحيحوكالمها 

خـر زيـادة كمـا معا باآللـة املشـرتكة فهـو بينهمـا، فلـو شـرط أحـدمها لآل )٧(ولو أعاداه

لــو شــرط املتســاويان ألحــدمها الثلثــني مل يصــح واجلــدار بينهمــا كمــا كــان، وفيــه وجــه أنــه 

خــر بالثلــث مــن نصــف صــاحبه واســتبعده اإلمــام يصــح وكــأن أحــدمها بــاع نصــفه مــن اآل

                                  

  .)٤/٢١٨(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )١(

 ).٤٩١، ٦/٤٩٠(�اية املطلب للجويين  :انظر )٢(

 ).٥/١١٠(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

  ).احلهالة( )ز(يف نسخة  )٤(

  ).ز(مابني املعقوفتني ساقطة من ) ٥(

  ).٦/٤٨٩(�اية املطلب للجويين  :انظر )٦(

 ).عاداه) (ز(يف ) ٧(



 

١٢٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

   انتهي. )١(يصحلو باع أحدمها نصفه بنصف صاحبه مل : وقال

، وللرافعـي فيـه حبـث هـذا إذا بنـاه كتاب البيـع أن األصـح فيهمـا الصـحةلكن مر يف  

  . )٢(باآللة املشرتكة، فإن بناه بآلة خاصة به بإذن صاحبه بشرط أن يكون له الثلثان

  . )٣(اآلالت املبين �ا وصفات البناء فقد أطلق البغوي أنه يصح علىو 

يف اجلمــع بــني  )٦(قةقــويل تفريــق الصــف علــىخيــرج : )٥(وتبعــه الرافعــي )٤(وقــال اإلمــام

، والبــاين بـاع ثلـث اآلالت وأجـرة نفســه خمتلفـات األحكـام، فإنـه مجــع بـني البيـع واإلجـارة

   .بنائها بسدس عرصة اجلدار على

  . فيه نظر )٧(والبن عبد السالم

  . ويعود هنا ما تقدم يف أنه هل اشرتط ثلث النقض يف احلال أو بعد البناء

                                  

 ) .٦/٤٩٠(، �اية املطلب للجويين )٥/١١١(العزيز للرافعي :انظر )١(

 ).٥/١١١(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

  ).٤/١٥٨( يالتهذيب للبغو  :انظر )٣(

 ).٦/٤٩٠( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

 ).٥/١١١(العزيز للرافعي :انظر )٥(

أن يبيع ماجيوز بيعه وماالحيوز بيعه يف صفقة واحدة بثمن واحد وهو : معناه" تفريق الصفقة" )٦(

  :ثالثة أقسام

  . أن يبيع معلوما وجمهوال بثمن واحد: أحدها

  .أن يكون املبيعان مما ينقسم عليها باألجزاء: الثاين  

أن تشتمل الصفقة على : باألجزاء، أي أن يكون املبيعان معلومني مما الينقسم عليها: الثالث  

  .حالل وحرام كخل ومخر

 ).٤/١٣٦(موسوعة الفقه اإلسالمي لألستاذ الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي : انظر  

، وفيه نظر ألنه أجـر نفسـه علـى العمـل بـاآلالت قبـل )٤/٨٠(الغاية يف اختصار النهاية : انظر )٧(

  .أن يسلمها الشريك



 

١٢٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)١(بثلث البناء كأنه اشرتى سدس املبىن: رح البغوي هنا بأن املشرتي املبىن فقال وص

 إىلمن له حق إجراء املاء يف ملك غريه من أرض أو سطح فاحتاج املالـك : )٢()الثاني(

العمـارة هـو إجـراء املـاء فيهـا  إىل، وإذا كان احملـوج عليه مشاركة املالك فيهاعمارته فليس 

  .)٤(]أيضا[ ه  عليوالظاهر أن ال عمارة : قال )٣(ففيها احتمال لإلمام

  .)٦(وسد شق وحنوه )٥(وليس لرب املاء دخوهلا إال حلاجة لتنقية احلمأة

  

  :فيما يقع فيه المزاحمة: النظر الثالث

السقف احلائل بني العلو والسفل الَذين ليس مالكهما واحدا قد يكون مشرتكا بني 

اثنــني وقــد يكــون كــل منهمــا لواحــد كاجلــدار بــني امللكــني، وحكــم القســمني يف االنتفــاع 

 علــىه ووضــع األثقــال عليــخيــالف حكمهمــا يف اجلــدار، فيجــوز لصــاحب العلــو اجللــوس 

، )٧(االسـتكان، سـواء كـان ألحـدمها أو مشـرتكاالعادة، ولصاحب السفل االستظالل به و 

  . األمتعة فسيأيت آخر الباب الثالثق عليوأما ت

أن يكــون لرجــل جــداران متقــابالن فيــأذن : وصــورة خلــوص الســقف لصــاحب العلــو

              ] أ/١١٠[/.)٨(اجلذوع بعوض أو غري عوض علىهما والبناء عليلغريه يف وضع اجلذوع 

                                  

  ).٤/١٥٨( يالتهذيب للبغو  :انظر )١(

  .فرعان:  من قولهالفرع الثاين يأ )٢(

 ).٦/٥٠٣( �اية املطلب للجويين :انظر )٣(

  ).ز(ساقطة من ) ٤(

  . الطني األسود املننت، واحلمأُة القطعة منه: اَحلَمأ )٥(

وهــو يرتســب عــادة يف جمــاري امليــاه،  ،)١/١٩٥( املعجــم الوســيط، )٤٥ص (الصــحاح  :انظــر

  .فيعوق سريها

 ).٦/٥٠٣( �اية املطلب للجويين :انظر )٦(

  ).٥/١١٣(العزيز للرافعي :انظر )٧(

  ).٥/١١٤(العزيز للرافعي :انظر )٨(



 

١٣٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

سقفه بعوض أو غري  علىأن يأذن لغريه يف البناء : السفلوصورة خلوصه لصاحب 

ن ذلـك بغـري ، فيكون العلو له والسـقف لصـاحب السـفل، مث مـا كـان مـبآلته فبىنعوض 

ــأن عــوض فهــو إعــارة أو هبــة  )١(يكــرتي، ومــا كــان بعــوض فــإن كــان مؤقتــا فهــو إجــارة ب

همــا، كمــا عليوف ســقفه أو رأس جــداره مــدة معلومــة بــأجرة معلومــة لبنــاء معــني أو موصــ

يــؤجر أرضــه للبنــاء وحكمــه حكــم ســائر اإلجــارات وقــد يــأذن فيــه بصــيغة البيــع مــن غــري 

  .)٢(توقيت مدة فيصح

فيه ثالثة أوجه، وفرضه بعضهم فيمـا إذا وقـع بلفـظ  )٤(أو إجارة؟ )٣(وهل ذلك بيع 

ــــه بيــــع واستشــــكله الرافعــــي، وثانيهمــــا: الصــــلح، أحــــدمها ــــه إجــــارة ومل يقــــدر مبــــدة : أن أن

منفعــة يشــبه  علــىفمــن حيــث أنــه عقــد . أنــه عقــد مركــب مــن البيــع واإلجــارة :وأصـحهما

شـوب بيـع فمـا البيـع  فـإن قلنـا أنـه بيـع أو أن فيـه. جارة ومن حيث التأبيـد يشـبه البيـعاإل

هــا عليمــن الســقف واجلــدار الــيت يوضــع  هــو الصــفحة األوىل: الــذي ميلكــه املشــرتي قيــل

ـــان فيملكهـــا املشـــرتي ـــال)٥(البني ـــأَ اإلمـــام قائلـــه وق ـــع حـــق امللـــك وحقـــوق : )٦(، وخّط املبي

ي املـاء األمالك جيوز بيعها إذا كانت مقصودة عند الشافعي كغـري امللـك حلـق امللـك وجمـر 

عبـــارة اإلمـــام : عبـــارة الشــافعي واجلمهـــور، والثانيــة: له أو جـــداره أو أرضــه، واألوىلومســي

  . )٧(ومن تبعه

                                  

  .أي يستأجر) ١(

  ).٥/١١٤(العزيز للرافعي :انظر )٢(

  .املال املتقوم باملال املتقوم متليكا ومتلكامبادلة : ويف الشرع. مطلق املبادلة: البيع يف اللغة )٣(

 ).٤٤ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

إجارة، وبغري : ومتليك املنافع بعوض. عبارة عن العقد على املنافع بعوض هو مال: اإلجارة )٤(

 ).١٢ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر. إعارة: عوض

  ).١١٤، ١١٥/ ٥(العزيز للرافعي :انظر )٥(

  ).٥٠١، ٦/٥٠٠(للجويين  �اية املطلب :انظر )٦(

  ).٦/٥٠١(، و�اية املطلب للجويين )٦/٣٩١(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٧(



 

١٣١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ظاهرمهــا بالتغــاير؛  واألشــبه أن املــراد بالعبــارتني شــيء واحــد وإن أشــعر: قــال الرافعــي

التقـديرين  علـى، و عليـا منـهألن بيع العلـو للبنـاء إمـا أن يـراد بـه مجلـة السـقف أو الطبقـة ال

  . التفصيل الذي مر يف البيع علىفهو بيع جزئني من البناء والسقف، فُيخرَّج 

شـيئا انتفـع بـه حبسـب  ىه، ومـن اشـرت عليـ فيمـا إذا اشـرتي ليبـينوأيضا فإ�م صـوروا 

التعرض لالنتفاع به، وإن قلنا أنه ليس بيعا حمضا فلو عقداه بلفـظ  إىلاإلمكان ومل حيتج 

  .)١(مبدة فوجهان أشبههما أنه يصح أقيتتاإلجارة من غري 

  

  : فروع

ه طـوال وعرضـا وبيـان قـدر البنـاء عليعالم املوضع املبين إيشرتط يف هذا العقد  ):األول(

 علـىوكيفية السقف احملمـول  ةطوال وعرضا وُمسك البناء وكون اللبنات ُمنضدة أو متجافي

وجــــــه أنــــــه ال يشــــــرتط ه وفيــــــ، اجلــــــدار، ولــــــو أطلــــــق أو شــــــرط أن يبــــــين مــــــا أراد بطــــــل

ذلك وحيمل عند اإلطالق على قدر ما حيمله املبين، وأظهر الـوجهني ] ب/١١٠[/معرفة

   أنه الحاجة إىل ذكر وزن املبين

  .)٢(والضبط مبا ذكر كافٍ 

  . )٣(ولو كانت اآلالت مشاهدة أغين ذلك عن كل وصف وتعريف: قال اإلمام

  .)٤(ة للبناء حكم البيع له يف ذلك كلهر وحكم اإلعا

                                  

  ).١١٤/ ٥(العزيز للرافعي :انظر )١(

 ).٢٢١، ٤/٢٢٠(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٢(

  ). ٦/٥٠١(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

  .املصدر السابق :انظر )٤(



 

١٣٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

مــا أراد صــح، وال يشــرتط فيــه ذكــر  يبــيناألرض وشــرط أن  علــىولــو أطلــق حــق البنــاء [ 

  .)٢)(١(]الصحيح  علىقدر البناء وصفته 

  

لو هدم صاحب السفل سفله قبل بناء املشرتي علوه غرم لـه قيمـة حـق البنـاء  ):الثاني(

، وال نقــول ينفســخ كمــا يف اإلجــارة؛ لغلبــة حكــم علــى هــذا املكــانبــأن يقــوم حــق البنــاء 

هــذا العقــد وقــد حصــل التســليم بالتخليــة، فــإن أعــاد صــاحب الســفل الســفل  علــىالبيــع 

، وال يغرم أجرة البنـاء ملـدة احليلولـة؛ ألن ن كان باقيا وقيمته إن كان تالفااسرتد ما غرمه إ

غــرم قيمــة منفعتهــا بعــد اال�ــدام، املنفعــة فانيــة فــال يقــدر هلــا أجــرة كمــا لــو أتلــف دارا ال ي

  .)٣(وكذا احلكم لو هدمه أجنيب فإنه يغرم القيمة للحيلولة مث يسرتدها عند إعادة السفل

القيـاس أن يقـال إن قلنـا أن : ، قـال الرافعـياملنهدم يف الصـورتني بعـد البنـاء ولو كان

رش الـنقص أيلزمـه  ه إعادة السفل والعلو، وإن قلنـاعليمن هدم جدار غريه يلزمه إعادته ف

ولـو ا�ـدم اجلـدار بنفسـه [ )٦(اآلالت وقيمة حق البناء للحيلولـة )٥(]نقص[ )٤(رشأه عليف

ه فأعاده مالكه كان للمشرتي إعادة علوه بتلك اآلالت عليأو السقف بعد بناء املشرتي 

 علـــىه إذا أعـــاده ويف إجبـــاره عليـــ، وإن ا�ـــدم قبـــل البنـــاء فللمشـــرتي البنـــاء )٧(]أو مثلهـــا

  .)٨(إعادته القوالن السابقان

                                  

 ).ز(مابني املعقوفتني ساقطة من  )١(

  ). ٦/٥٠١( �اية املطلب للجويين :انظر )٢(

 ).٤/٢٢٠(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٣(

  . اسم للمال الواجب على مادون النفس: األرش )٤(

 ).١٧ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

 ).ز(ساقطة من  )٥(

 ). باحليلولة ( )ز(يف ) ٦(

 ).ط(مابني املعقوفتني ساقطة من ) ٧(

  ).٥/١١٥(العزيز للرافعي  :انظر )٨(



 

١٣٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، أو إجراء مـاء يف إىل سطح غريهإجراء ماء املطر من سطحه  إىلمن احتاج  :)الثالث(

املــذهب، وفيــه قــول  علــىه عليــأرض غــريه مل يكــن لــه إجبــار صــاحب الســطح واألرض 

، وهو عقد جوز للحاجـة مث )١(]كما تقدم[قدمي فإن أذن فيه بإعارة أو هبة أو بيع صح 

ينحـدر منهـا   )٢(ه املـاء والسـطح الـذيعليـالبد يف السطح من بيان املوضـع الـذي جيـري 

سطحه مـا مينـع احنـدار  املطر، فإن بىن اإلذن  علىماء وال يضر اجلهل مبقدار  ،إليهاملاء  

نقــب  )٣(كــان إجــارة أو بيعــا فللمســتأجر واملشــرتي  املــاء فــإن كــان عاريــة فهــو رجــوع، وإن

  . )٤(البناء وإجراء املاء فيه

بنـاء؛ ألنـه مـيت شـاء رجـع  إىلال حاجـة يف العاريـة : وأما يف األرض فقد قال البغوي

، وإن أجـــر وجـــب بيـــان موضـــع املســـيل وطولـــه وعرضـــه ، واألرض حتمـــل مـــا حتمـــلفيهـــا

  .)٥(وعمقه وتقدير مدة

 فـإن املسـتأجر ال ميلـك ]أ/١١١[ /والبد أن يكون الساقية حمفورة: قال ابن الصباغ

   . احلفر

 على، ويف بيان احلفر وجهان ينبنيان بيان الطول والعرض والعمق )٦(وإن باع اشرتط

  .ال ميلك إال حق إجراء املاء كالسطح مأ ىأنه ميلك أرض ا�ر 

   ىانته .)٧(ترجيح األول إىلوإيراد الناقلني مائل : قال الرافعي

املســيل لصــاحب األرض وكــذا احلكــم لــو صــاحله همــا ينبغــي جــواز البنــاء فــوق عليو 

فـان قـال حـق ، ان لفظ البيع بعت منـك مسـيل املـاءوهذا إذا كإجراء املاء يف أرضه  على

                                  

 ).ز(ساقطة من  )١(

  ).اليت ) ( ز(يف  )٢(

 ). وللمشرتي ( )ز(يف ) ٣(

  ).٢٢٢، ٤/٢٢١(روضة الطالبني  للنووي  :انظر )٤(

 ).٤/١٥٣( يالتهذيب للبغو  :انظر )٥(

  ).اشرتاط ) ( ز(يف  )٦(

 ).٥/١١٦(العزيز للرافعي :انظر )٧(



 

١٣٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

بيــع حـق البنـاء وجيــئ يف حقيقـة العقـد مــا كفهـو   )٢(فـالقال هصــور  )١(كـذلك، و مسـيل املـاء

  .مر يف بيع حق البناء

ــه دخــول إوحيــث كــان لــه إجــراء املــاء يف ملــك غــريه ببيــع أو إجــارة أو  ــيس ل عــارة ل

  .)٣(أرضه بغري إذنه إال لتنقية النهر

لــيس لــه ذلــك،  )٤(ولــو أراد دخولــه لينضــح باملــاء باملنضــحة يف املصــبة: قــال القاضــي

أو ه إخــراج مــا خيــرج مــن النهــر مــن أرضــه، واملــأذون لــه يف إجــراء مــاء املطــر بعــوض عليــو 

سـطحه حـيت يـذوب، وال أن جيـري فيـه مـا  علـىليس له إلقـاء الـثلج فيـه وال تركـه  )٥(بغريه

ـــه  ـــه  يغســـل ب ـــل الجيـــوز املصـــاحلة علـــى تـــرك الثلـــوج علـــى الســـطح وإجـــراء ثياب ـــه، ب وأواني

الغســاالت علــى مــال، ألن احلاجــة التــدعو إليــه، واملــأذون يف إلقــاء الــثلج لــيس لــه إجــراء 

علــى قضــاء احلاجــة يف حــش غــريه علــى مــال، وكــذا علــى مجــع الزبــل  املــاء وجتــوز املصــاحلة

والقمامــة يف ملكــه وهــي إجــارة يراعــى فيهــا شــرائطها، وكــذا املصــاحلة علــى البيتوتــة علــى 

ســطح اجلـــار جيــوز بشـــرط اإلجـــارة، مث إذا بــاع مســـتحق البيتوتـــة منزلــه، فلـــيس للمشـــرتي 

ى ســطح غــريه مــدة بقــاء داره، فــإن البيتوتــة، خبــالف مــا إذا بــاع مســتحق إجــراء املــاء علــ

  .)٦(.املشرتي يستحق اإلجراء بقية املدة، ألن اإلجراء من مرافق الدار، دون البيتوتة

  

                                  

 ).وكذا ) ( ز(يف  )١(

حممــد بــن أمحــد بــن احلســني بــن عمــر، أبــو بكــر الشاشــي القفــال وهــو : يقصــد القفــال الشاشــي) ٢(

  .سالم، املستظهريالفارقي، امللقب فخر اإل

 ).٦/٥٠٣(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

  ).باملصبة ) ( ز(يف  )٤(

 ).غريه ) ( ز(يف )٥(

 .)١١٧، ٥/١١٦(العزيز للرافعي :انظر )٦(



 

١٣٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

سـطح دارك كـل سـنة  علـىلو قال صاحلتك عن إجـراء مـاء املطـر : قال املتويل :)الرابع(

ه داره، فـإن عـاله عليـ، وال مينعـه مـن تعلـى األرضاملضروب  )١(بكذا صح ويصري كاخلراج

  .)٢(املبين قدر ما جيري فيه املاء من اجلدارفله أن ينقب 

  

 علـى سـطحه جـاز يبـينعلـى أن  هصـاحلفقر لـه بـه أد غـريه فـيادعى بيتا يف : )الخامس(

، ولـو كانـا تنازعـا يف سـفله عليـه، ويشـرتط بيـان مـا يضـع للبناء هوقد أعاره املقر له سطح

أن يبـــين  علـــىه فـــأقر للمـــدعي مبـــا ادعـــاه وتصـــاحلا عليـــ يأن العلـــو للمـــدع علـــىوتوافقـــا 

وذلك بيع للسفل  ،عليه جاز يالسطح ويكون السفل للمدع على ]ب/١١١[ /املدعي

  .)٣(العلوعلى حبق البناء 

  

هــواء ملــك اجلــار  إىلإذا كــان يف ملكــه شــجرة فعلــت وخرجــت أغصــا�ا  ):الســادس(

فلـــيس للجـــار قطعهـــا ولـــه أن يطالبـــه بإزالتهـــا عـــن هـــواء داره وعـــن هـــواء اجلـــدار املشـــرتك 

، فقـــد تكـــون املصـــلحة يف قطعهـــا مـــن أصـــلها وقـــد يكـــون يف قطـــع الغصـــن دون بينهمـــا

كــان يابســا ال تنثــين جــاز ومل إن  : ، فلــو قطعــه مــن غــري مطالبتــه قــال املــاوردي)٤(األصــل

، وإن طالبـه فلـم يفعــل ضــمن مـا نقـص مــن قيمـة الشـجرة بقطعــهبـا ، وإن كـان رطيضـمن

الشجرة إذا كان لينا فإن مل ميكن فله قطعها وال يتوقف  إىلفله حتويله عن ملكه وضمها 

  .)٥(جرة القطعأالصحيح وال يستحق  علىإذن القاضي  على

                                  
  .ماحيصل من غلة األرض: اخلراج )١(

 ).١/١٦٦(املصباح املنري : انظر  

  .)١٠/٧٨(النبيه البن الرفعة  كفاية :انظر )٢(

  .)٥/١١٦(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

 .)٤/١٥٤(ي التهذيب للبغو  :انظر )٤(

 ).٦/٤٠٦(احلاوي الكبري للماوردي   :انظر )٥(



 

١٣٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . إال أن حيكم له حاكم بالتفريع: )١(قال يف اإلفصاح

  .)٢(ه قاله البغويعليولو أوقد نارا حتتها فاحرتقت األغصان فال شيء 

إن مل يكــن قطــع الغصــن خمــال بقيمتــه عمــا لــو قطــع : وقــال الشــيخ ابــن عبــد الســالم

داره كــان لــه إخراجهــا، وإن كانــت  إىلاألصــل كــان للجــار قطعــه، كمــا لــو دخلــت �يمــة 

   ...ذلك بل للحاكمقيمتها ختتلف فليس له 

علــى داره مث عظمــت املضــرور يف ابتــداء انتشــارها  إىلانتقلــت الــدار املضــرورة  ولــو: قــال

، كمـا لـو علـى أ�ـا تنتشـر؛ ألنـه دخـل طلب إزالة الغصن )٣(]له[أضرت به مل يكن  حىت

  انتهي  .)٤(اشرتى عبدا جمروحا فسري اجلرح خبالف ما إذا كانت ببيت ومل تنتشر

جـدار اجلـار مل  إىلغصـان مسـتندة تكـن األبقائهـا بعـوض فـإن مل إ علىولو تصاحلا 

وحيـث جـاز  ،الصـحيح علـىيصح وإن كانـت مسـتندة، فـإن كانـت جافـة صـح وإال فـال 

  .فهو بيع أو إجارة فيه ما تقدم

 )٦(فيــه وطلعــت فيهــا أترجــة )٥(ولــو حصــل الغصــن يف هــواء دار غــريه ودخــل يف برنيــة

                                  

  .لحسن وقيل احلسني بن القاسم أبو علي الطربياإلفصاح هو كتاب ل )١(

تفقه ببغداد علـى أيب علـي بـن أيب هريـرة ودرس �ـا بعـده وصـنف يف األصـول واجلـدل واخلـالف 

  .وهو أول من صنف يف اخلالف ا�رد وكتابه فيه يسمى احملرر

  ).١/١٢٧(شهبة  يبن قاضطبقات الشافعية ال :انظر. مات ببغداد سنة مخسني وثالمثائة

) ١٦٢٤ص (قــال عنــه احلبشــي يف جــامع الشــروح واحلواشــي ، وكتــاب اإلفصــاح مل يطبــع بعــدُ 

 .)٦٠١/١( )الفقه(الفهرس الشامل   .٨٥نبول طسإ، مصلي يف مدرسة )خ(

 ).٤/١٥٤( يالتهذيب للبغو  :انظر )٢(

 .)ز(زيادة من ) ٣(

  ".النهايةالغاية يف اختصار "مل أقف عليه يف كتابه  )٤(

  .، إناء معروفَواِحَدة الربين وإناء َواسع اْلَفم: الربنية )٥(

 ).١/٥٢(املعجم الوسيط ، )١/٤٥(املصباح املنري : انظر

  =      تـُرُْنجٌ اْألُتْـرُجُّ ِبَضمِّ اْهلَْمَزِة َوَتْشِديِد اْجلِيِم َفاِكَهٌة َمْعُروَفٌة اْلَواِحَدُة أُتْـُرجٍَّة َوِيف لَُغٍة َضعِيَفٍة  )٦(



 

١٣٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، وال فــرق بــني أن ربنيــةلم الوكــربت حبيــث ال ميكــن إخراجهــا قطــع الغصــن واألترجــة لتســ

الربنيــة مودعــة  )١(، وكــذا لــو كانــت الشــجرة أوربنيــة ملالــك الــدار أو مودعــة عنــدهتكــون ال

  .)٣(ال يذبح )٢(]لغريه [ خبالف ما لو بلع حيوان الغري جوهرة  ،عنده

بالقطع، ومـا ينبـت  أوىلوانتشار العروق ودخوهلا يف ملك اجلار كانتشار األغصان و 

  . من العروق فهو ملالك العروق وإن كان يف أرض اجلار

إىل ملـك  انتشـرت أغصـانه ]أ/١١٢[ /ولو غرس غراسا يف أرضـه وكـان يعلـم أنـه إذا كثـر

، وكــذا لــو أراد حفــر بئــر يف ملكــه وكانــت نــداوة البئــر منعــه يف احلــال  جــاره مل يكــن لــه

  .)٤(من حفرهاتصل إىل حائط اجلار مل يكن له منعه 

  

 علـىدار صاحبه وخاف اجلـار مـن ا�دامـه  إىللو مال جدار : قال املاوردي ):السابع(

ــه مل يلــزم مالكــه ازالتــه؛ ألنــه مل يفــوت  ــه حقــا وال أتلــف مــاالنفســه أو مال ، وا�دامــه علي

  . مراده إذا مال ومل يدخل يف هوائهو . )٥(مظنون

  .صان يف هوائهكانتشار األغ  )٦(هواء اجلار إىلميل اجلدار : وقد قال األصطخري

  

                                                                                          

  .اْألَْزَهرِيُّ َواْألُوَىل ِهَي الَِّيت َتَكلََّم ِ�َا اْلُفَصَحاُء َواْرَتَضاَها النَّْحوِيُّونَ  قَالَ    =

محـد بـن حممـد بـن علـي الفيـومي مث احلمـوي، أبـو أل املصباح املنـري يف غريـب الشـرح الكبـري :انظر

  ).حرف التاء مع الراء(  )هـ٧٧٠حنو :  يفاملتو (العباس 

 ).له (  )ز(يف ) ١(

 ).ز(ساقطة من  )٢(

 . )٦/٤٠٧(، احلاوي الكبري للماوردي )٥/٤٣٤( حبر املذهب للروياين :انظر )٣(

  ).٢٢٨، ٢/٢٢٧(ي زكريا األنصار لأسىن املطالب  :انظر )٤(

 ).٦/٤٠٧(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٥(

 .وهو األصوب) ز(أثبتناه من وما  )اجلدار (  )ط(يف ) ٦(



 

١٣٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ــاء جــدار يف ملكــه وإن ســد كــوة جــاره ومنعــه : قــال املــاوردي :)الثــامن( جيــوز للجــار بن

  .)١(الضوء

  

سـطحك أو إجـراء املـاء يف أرضـك  علـىرجـل أن لـه حـق مسـيل املـاء  ىادعـ ):التاسع(

ه عليـللشـهود الشـهادة يشـرع : أو طرح الثلج يف ملكك وطلب إقامة البينة، قال القاضي

إذا كــانوا رأوه يفعـــل ذلــك مـــدة مديــدة ال مينعـــه منــه مـــانع فيشــهدون مطلقـــا أن لــه حـــق 

ــثلج يف ملكــه، فلــو شــهدوا أ�ــم رأوه منــذ ســنني  إجــراء املــاء يف ســطحه وأرضــه وإلقــاء ال

  .)٢(يفعل ذلك مل يقبل

  

، علـى فعمرهـاأن تعمرها  علىاعمرها : خردار بني شريكني قال أحدمها لآل ):العاشر(

إذا عمـر ال أنـه  )٣(القاضـي ى، ففـي فتـاو علـىأن ترجع  علىاعمر داري : و قال ألجنيبأ

ال يرجـع؛ ألنـه  اقض عين دين فالن بشـرط أن ترجـع علـى فقضـاه: قال )٤(يرجع، كما لو

اقـض ديـين بشـرط أن : ه عمارة داره وال قضاء دين الغرمي، خبالف ما لو قـالعليال جتب 

  .زوجيت أو عبيدي بشرط أن ال ترجع، مث أفيت بعد ذلك بأنه يرجع علىنفق أع، أو ترج

مث إذا اســتأجر الشــريك أجــريا فهــم نــائبون عــن األمــر يف قــبض املــال عــن الشــريك  

  .)٥(قرضا، كما إذا قال اشرتي يل بدرهم خبزاً فاشرتاه يكون قرضا يرجع به

                                  

ولــو أن رجــال فــتح كــوة يف حائطــه فــأراد : "ونصــه) ٦/٣٧٤( احلــاوي الكبــري للمــاوردي :انظــر )١(

جاره أن يبين يف وجهها حائطا يف ملكه مينعـه الضـوء مـن الكـوة جـاز ومل يكـن لصـاحب الكـوة 

  انتهى ."، ألنه متصرف يف ملكهأن مينعه

  .الكتب املطبوعة مل أقف على هذا الفرع يف )٢(

  .ي حسني، وفتاويه مطبوعةالقاض يأ )٣(

 . وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من  )إذا (  )ط(يف ) ٤(

  .)٢٧٩رقم (مسألة ) ٢١٦ص(حسني  يفتاوى القاض :انظر )٥(



 

١٣٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

األجنـيب وحلــف هــل  فجحــدهن ديـن علــى عـني مــصـاحل مــع أجنـيب  ):الحـادي عشــر(

  ؟ه الدينيعلكان   ايعود إىل م

عاصـم  والشـيخ أبـوحكـي  وصـححه النـووي، )١(فسـخ الصـلحنوي يعود يقال القاض

  .)٢(نه ال يعودأالعبادي 

  

ــإذن  ):الثــاني عشــر( لــو وصــل غصــنا مــن شــجرته بشــجرة غــريه فاتصــلت مل جيــز إال ب

رة الغصـن ملالكـه أمثـرت فثمـ ، وإن مل يفعـل حـىتصاحبها، فإن فعل فلصاحبها قلعـه جمانـا

  ]ب/١١٢[ / .ال ملالك الشجرة، كمن غرس يف أرض غريه

  لشجرة،وإن فعله بإذنه مث بدا للمالك قطع ا

ذلـك جمانـا، وينبغـي أن يتخـري بـني أن يقلـع ويغـرم ليس له : )٣(قال البغوي يف فتاويه

أرش الــنقص وتبقيتــه بــأجرة ولــيس لــه التملــك، كمــا لــو أعــاد رأس اجلــدار للبنــاء مث رجــع 

  .)٤(فإنه يتخري بينهما فقط، خبالف ما لو غرس يف أرضه بإذنه؛ ألن الغراس يتبع األرض

  

  

  

  

  

                                  

  .يفتاوى القاض مل أجده يف )١(

 ).٤/٢٣٢(روضة الطالبني  للنووي، و )٥/٢٣٣(العزيز للرافعي :انظر )٢(

 .)٢٥٨: رقم(، مسألة )١٨٩ص( يفتاوى البغو  :انظر )٣(

، كفايــة األخيــار لتقــي الــدين أبــو بكــر )٣/٩٤( يلفتــاوى الفقهيــة البــن حجــر اهليتمــا :انظــر )٤(

 ).٣/٣٢٨(، مغين احملتاج للشربيين )٢٨١ص(احلسيين احلصين 



 

١٤٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  

  )١(الباب الثالث في التنازع

  :وفيه مسائل

يف يــد ثالــث زعمــا أ�مــا شــريكان فيهــا وكــذب أحــدمها  )٢(رجــالن أرضــا ىادعــ :ىاألولــ

  وصدق اآلخر فيما ادعاه أو يف بعضه هل يشارك املكذب؟

فيه نظر، فإن ادعياها غري جهة إرث واحدة، كما لو قال ورثناها عن أبينا أو أخينـا 

ال قبضــناها مث املــذهب املشــهور، هــذا إذا مل يتعرضــا لقــبض الــدار، فــإن قــا علــىيشــاركه 

  :غصبها هذا منا فوجهان

  . األكثرين إىليشاركه أيضا ورجحه اإلمام ونسبه : أحدمها

  .وهو قول األكثرين عند الرافعي أنه ال يشاركه: وثانيهما

وإن ادعياها من جهة شرائني أو هبتني منه أو مـن غـريه أو مـن جهتـني كمـا لـو قـال 

ـــدي، وقـــال : أو قـــال هـــذاا�بـــت أو ورثـــت، : خـــراشـــرتيت، واآل: أحـــدمها ورثـــت مـــن ول

  .ورثت من ولدي فال يشاركه: خراآل

ـــو قـــاال اشـــرتيناه معـــا أو ا�بنـــاه وقبضـــناه معـــا  ـــا مـــن جهـــة واحـــدة، كمـــا ل وإن ادعي

  : فوجهان

  .وجزم به مجاعة أنه ال يشاركه: أحدمها

مــا إذا بــاع مشــرتكا  علــى )٣((..... )، وهلمــا وجــزم بــه مجاعــة أنــه يشــاركه: وأظهرمهــا

بينهما بثمن واحد هل ينفرد أحدمها بقبض نصيبه مـن الـثمن، فـإن قـبض شـيئا منـه فهـل 

                                  
  .معناه االختالف، تنازع القوم أي اختلفوا: التنازع )١(

 ).٢/٦٠٠(املنري املصباح : انظر  

  .)دارا ) ( ز(يف ) ٢(

 ).التفات(، هكذا مجيع النسخ كلمة غري واضحة يف  )٣(



 

١٤١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

 علىمها ؤ السيدان يف النجوم قطعا، وميكن بنا )٢(وإن اشرتكا )١(خر فيه وجهانيشاركه اآل

اخلالف يف تعدد الصفقة بتعدد املشرتي، وينبغي أن يفرق بني أن يكون قد تسلما الدار 

عــــد البيــــع أو ال كمــــا مــــر يف املــــرياث، وهــــو مقتضــــي كــــالم بعضــــهم، وخصــــص بعــــض ب

املتأخرين اخلالف مبا إذا كان الثمن معينـا، وقطـع بعـدم املشـاركة فيمـا إذا كـان يف الذمـة، 

  .)٣(وكالم اإلمام يقتضي ثبوته يف احلالتني

االحتـاد ففيــه وإن أطلقـا ابتياعهـا ورجــع املقـر، فــإن ذكـر التعـدد فــال يشـركه وإن ذكــر 

  .الوجهان

، فــــالنص وهــــو مــــا أورده امللــــك ومل يتعرضــــا للســــبب] أ/١١٣[ /دعــــوىوإن أطلقــــا 

  . )٤(والروياين والرافعي أن ال شركة ايلالبغوي والغز 

  . )٥(الشراء، يعين فرياجع املقر له إىلهو كاإلضافة : وقال اإلمام

بــه علــى مــال، فــإن املــدعى عليــه عــن املقــر وحيــث قضــينا بالشــركة فصــاحل املصــدق 

، ويف نصــيبه دونــه بطــل يف نصــيب شــريكه صــاحل بــإذن شــريكه صــح والعــوض بينهمــا، أو

  : ، قال اإلمام)٦(يصح يف اجلميع: ، وقيلقوال التفريق

  .)٧(وهو ظاهر النص، وال وجه له

؛ ألنـه مل يسـلم لـه مجيـع مـا عقـد بني فسخ الصـلح يف نصـيبه وإجازتـه وللمقر اخليار

                                  

 .)٤/٢٢٤،٢٢٥(، وروضة الطالبني  للنووي)١١٩، ٥/١١٨(العزيز للرافعي :انظر )١(

 ).انفرد (  )ز(يف ) ٢(

  ).٦/٤٧٦(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

ي التهذيب للبغو  ،)١١٩، ٥/١١٨(العزيز للرافعي  ،)٤/٦٣( الوسيط للغزايل :انظر )٤(

 .)٥/٤٣٦( حبر املذهب للروياين ،)١٥٦، ٤/١٥٥(

 .)٦/٤٧٦(�اية املطلب للجويين  :انظر )٥(

  ).٤/٢٢٤(روضة الطالبني  للنووي ، و )٥/١١٩(العزيز للرافعي  :انظر )٦(

  ).٦/٤٧٥( �اية املطلب للجويين :انظر )٧(



 

١٤٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

: فإن فسخ فذاك وإن أجاز فيأخذه بنصف العـوض أو جبميعـه فيـه القـوالنه، عليالصلح 

خــــر الــــذي مل يصــــاحل أن يشــــاركه فيــــه حبــــق أصــــحهما أوهلمــــا وبأيهمــــا أخــــذه كــــان لآل

  :، وفيما يأخذه قوالن)١(الشفعة

  .عدد الرؤوس علىقولنا الشفعة  علىنصفه : أحدمها

قــدر الســهام  علــىقولنــا الشــفعة  لــىعيأخــذ ثلثــه  واملقــر يأخــذ  ثلثيــه : وأصــحهما والثــاين

  . )٢(وهو الصحيح

ما  ىه ألحدمها جبميع الدار نظر فإن وجد من املقر له يف الدعو علي املدعىولو أقر 

يتضمن إقرارا لصـاحبه بـأن قـال الـدار بيننـا أو لنـا أو ابتعناهـا أو ا�بناهـا وقبضـناها وحنـوه 

، )٤(لــه النصــف: ، وقــال اإلمــام)٣(والرويــاينخــر فيهــا كــذا قالــه البغــوي والرافعــي شــاركه اآل

أن  إىلخر هل يرتك يف يد املقر أو حيفظه احلاكم حفظ مال مل يتعني مالكه والنصف اآل

  :خر؟ فيه ثالثة أوجهاملدعي اآل إىليتبني أو يسلم 

  .خرهاآ :أبعدها

ه الكــل يل ســلم الكــل يــعل ىوإن مل يؤخــذ منــه ذلــك نظــر إن قــال بعــد إقــرار املــدع

خــــر ، وإن قــــال النصــــف اآلعائــــه النصــــف أن ال يكــــون البــــاقي لــــهوال يلــــزم مــــن إد ،هيــــإل

  :ثةففيه األوجه الثال وال لصاحبه يبينه لهه وإن مل إليلصاحيب سلم 

  .عليه ىيد املدع أنه يرتك يف: أصحها

   .كر �ا احلاكم وحيفظ األجرةذ : وعلى الوجه الثاين قال بعضهم

                                  
  .البقعة جربا مبا قام على املشرتى بالشركة واجلوارهي متلك : الشفعة )١(

 ).١٠٩ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

  .)٥/٤١٣(، حبر املذهب للروياين )٦/٣٧٩(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

 حبــر املــذهب للرويــاين ،)١٥٦، ٤/١٥٥(ي التهــذيب للبغــو  ،)٥/١١٩(العزيــز للرافعــي :انظــر )٣(

)٥/٤١٤.( 

  ).٦/٤٧٦( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(



 

١٤٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)٢(األجرة يف مصاحل املسلمني )١(وقال صاحب اإلفصاح ُتْصرف

   .)٣(وهذا غلط: قال الروياين

مث صـار يف يــده وأكـذب نفسـه لزمــه ومـن أقــر بعبـد لزيـد يف يــد عمـرو، : قـال اإلمـام

ـــد باعرتافـــه الســـابق إىلتســـليمه  فإنـــه إذا قـــال النصـــف يل والنصـــف  مســـألتناخبـــالف ، زي

 :، قـال...حكـم لـهبقولـه فـال فإن اإلقرار له مردود  ]ب/١١٣[ /لصاحيب فأقر له بالكل

  .)٤(هإليخر سلم الكل زمن ميكن أن ميلك فيه النصف اآل ىوإن مض

  

خـر ثبـت لـه رجلني دارا يف يـدمها فـأقر لـه أحـدمها وكذبـه اآل علىرجل  إذا ادعى :الثانية

   .)٥(والقول قول املكذب فيما يف يده، نصيب املصدق بإقراره

مــال فــأراد املنكــر أخــذه بالشــفعة  علــىيف يــده  )٦(مــا علــىفلــو صــاحل املصــدق املقــر 

فطريقان أشهرمها أنه إن تعددت جهـيت ملكيهمـا كمـا لـو ملكاهـا بابتيـاعني أو هبتـني أو 

: ت اجلهـــة بـــأن ملكاهـــا بشـــراء واحـــدا وإرث فوجهـــاندفلـــه ذلـــك وإن احتـــ ةابتيـــاع وهبـــ

   .املنع )٨(ايلوالغز  )٧(أظهرمها عند اإلمام

فيـه إشـكال : ، وقـال الرافعـي)٩(ن لـه األخـذ واسـتبعده اإلمـامفعـي أوأظهرمها عند الرا

اخــتالف الســبب واختــاذه فــيم  علــىوال داللــة هلــا  إال بظــاهر اليــدألنــا مل حنكــم بامللــك 
                                  

  .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من ) يصرف( )ط(يف ) ١(

 .)٤/٢٢٥(، وروضة الطالبني  للنووي )٥/١١٩(العزيز للرافعي :انظر )٢(

 ).٥/٤١٤( حبر املذهب للروياين :انظر )٣(

 ).٦/٤٧٧( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

 ).٥/١١٨(العزيز للرافعي : انظر )٥(

  ).عما (  )ز(يف ) ٦(

  ).٦/٥٠٧( �اية املطلب للجويين :انظر )٧(

 ).٤/٦٣( الوسيط للغزايل :انظر )٨(

  ).٥/١١٨(، العزيز للرافعي )٦/٥٠٧(�اية املطلب للجويين  :انظر )٩(



 

١٤٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . )١(عليهقول من يرجع ومن الذي يقيم البنية  إىليعرف احلاكم ذلك و 

عـــن  عليهـــا ادعـــىإن : وأورد الغـــزايل يف الـــوجيز هـــذا الطريـــق علـــى وجـــه آخـــر فقـــال

واستشــكله ، وإن ادعــاه عــن جهــة واحــدة فوجهــان، جهتــني فللمكــذب األخــذ بالشــفعة

   .)٢(الرافعي

نكـار االسـتحقاق أخـذ بالشـفعة، وإن إ علـىأنه إن انتصـر املكـذب : والطريق الثاين

 علـىوهـذا أقـرب الطـرق : قال مـع ذلـك وهـذه الـدار ورثناهـا ففيـه الوجهـان، قـال الرافعـي

ثناها ال يقتضي بقـاء نصـيب الشـريك يف ملكـه فليقطـع جبـواز األخـذ بالشـفعة أن قوله ور 

  .إال أن يتعرض لكون الشريك مالكا يف احلال

   .)٣(وهذا الصواب وقد قطع به القاضي أبو الطيب: قال النووي

                                  

 ).٥/١١٨(العزيز للرافعي :انظر )١(

  ).٥/١١٨(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

إذا ادعى على رجلني دارا يف يدمها فصدقه : "فقال) ٢٢٤، ٤/٢٢٣(الروضة  يف يذكره النوو  )٣(

   .أحدمها وكذبه اآلخر ثبت له النصف بإقرار املصدق والقول قول املكذب

  :فلو صاحل املدعي املقر على مال وأراد املكذب أخذها بالشفعة ففيه طريقان

بسببني خمتلفـني فلـه ذلـك ألنـه ال قول الشيخ أيب حامد ومجاعة إن ملكاها يف الظاهر : أحدمها

  .تعلق ألحد امللكني باآلخر

   :وإن ملكا بسبب واحد من إرث أو شراء فوجهان

  أحدمها املنع ألنه زعم أن الدار ليست للمدعي وأن الصلح باطل 

   .وأصحهما يأخذ ألنا حكمنا يف الظاهر بصحة الصلح

   .وال يبعد انتقال ملك أحدمها فقط وإن ملكا بسبب

قالـــه ابـــن الصـــباغ إن اقتصـــر املكـــذب علـــى قولـــه ال شـــىء لـــك يف يـــدي أو ال : طريـــق الثـــاينوال

   :وهذه الدار ورثناها ففيه الوجهان: وإن قال مع ذلك :يلزمين تسليم شىء إليك أخذ

وهذا الطريق أقرب مع أن قوله ورثناها ال يقتضي بقاء نصيب الشريك يف ملكه بل جيوز 

  =                                                                          .انتقاله إىل املدعي



 

١٤٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

مــن دار  )١(قصشــواعلـم أنــه سـيأيت يف كتــاب الشــفعة ذكـر وجهــني يف أن مــن بيـده 

  إقامة بنية امللك؟  علىد أم يتوقف اليخذ ما أبيع منها بالشفعة مبجرد أهل له 

أو يكــــون حمــــل ، الوجــــه األول علــــىهــــذا املســــألة مفرعــــة  علــــىف. الثــــاين: واملشــــهور

   .له )٢(اخلالف ما إذا كذبه املشرتي وهو هنا يصدق

  

إذا تنازعــا جــدارا حــائال بــني ملكيهمــا ســواء كانــا عرصــتني  أو داريــن أو عرصــة  :الثالثــة

همـــا معــــا اتصـــال ترصــــيف أو منفصـــال عــــن بنائهمـــا مجيعــــا ئبنابودارا فـــإن كـــان متصــــال 

  غري تداخل فهو يف أيديهما،  ]أ/١١٤[/من

   .)٣(خرفإن أقام أحدمها بنية اختص به وإال حلف كل منهما اآل

  :؟ فيه وجهاناجلميع علىالنصف الذي يدعيه أو  علىوهل حيلف كل منهما 

   .إىل اجلمهور )٤(اجلميع ونسبه الشاشي على: أحدمها

إنـك ال تسـتحق يف : على النفـي واإلثبـات فيقـولوحيلف كل منهما : وقال املاوردي

   .)٥(هذا احلائط شيئا وهو ملكي دونك

                                                                                          

   .ختيار أن يقطع جبواز األخذ إال أن يقول إن الشريك مالك يف احلالفاال  =

واهللا ، هكـذا القاضـي أبـو الطيـب يف تعليقـههـذا الـذي اختـاره هـو الصـواب وقـد قطـع بـه : قلـت

  ).٦/٢٧٣(البيان للعمراين : انظر .أعلم

  . الطائفة من الشيء: الشقص )١(

 ).١/١١٩(املصباح املنري : انظر

  .)مصدق ) ( ز(يف ) ٢(

، وروضــة )١٢١، ٥/١٢٠(العزيــز للرافعــي، ) ٤٧٨، ٦/٤٧٧(�ايــة املطلــب للجــويين  :انظــر )٣(

  .)٢٢٦، ٤/٢٢٥(الطالبني  للنووي 

  .زال خمطوطا ، وهو ماالعمدة يف فروع الشافعية: هو القفال الشاشي، وكتابه) ٤(

  .)٣٨٩، ٦/٣٨٨(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٥(



 

١٤٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .التحالف يف البيع؟ فيه وجهان ك)١(وهل يكفي ميني واحدة أم البد من ميينني

  : ؟ فيه وجهانأو بالقرعة مبن أرادوهل يبدأ احلاكم 

لآلخـر فيـه، فـإذا حلفـا  النصـف الـذي يف يـده أنـه ال حـق علـىأنه حيلف : وأظهرمها

  .ُجعل بينهما

أن حيكــم بــه لواحــد منهمــا ولــيس  إىلأنــه يبقــي موقوفــا : وكــذا لــو نكــال، وفيــه وجــه

   .)٢(بشئ

سـواء نكـل عـن عـني النفـي ضي للحالف بالكل، خر قُ وإن حلف أحدمها ونكل اآل

النصـف الـذي يف يـد الناكـل ويكمـل لـه  علىوفيه وجه أنه حيلف ، أو اإلثبات أو عنهما

 علـىالقـول بـأن كـل منهمـا حيلـف  علـىإال  يتحـدال: وقـال )٣(حكاه أبو اسحاق العراقي

  .)٤(النصف الذي يف يده

وهـو ، خـر اتصـال ترصـيفدون اآلوإن اتصل طرف اجلـدار جبـدار خـالص ألحـدمها 

                                  

ــــني أحــــدمها للنفــــي واألخــــرى لإلثبــــات )١( : قــــال) ٦/٣٨٧( ياحلــــاو  يف ي، كمــــا قــــال املــــاوردميين

. ؛ ألنـه أفضـل للقضـاء وأثبـت للحكــمأنـه حيلـف ميينـا واحـدا تتضـمن النفـي واإلثبـات: أحـدمها"

ينــني أنــه حيلــف مي: ن ســريج وأيب علــي بــن خــريان وطائفــةبــوالوجــه الثــاين وهــو قــول أيب العبــاس 

 انتهى". ، والثانية لإلثبات ألنه مدع �اأحدمها للنفي ألنه منكر �ا

 ).٦/٣٨٧(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

  .إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق العراقي الفقيه املصري )٣(

  .مبصر وخطيبهإمام اجلامع العتيق ، و شارع املهذب

  .كان يف مبدأ عمره يعمل النشاب يف القاهرة

  .ولد سنة عشر ومخسمائة

  .من تصانيفه شرح املهذب الذي أشرنا إليه وغريه

  .تويف يف إحدى اجلماديني سنة ست وتسعني ومخسمائة

  .بتصرف) ٧/٣٧،٣٨(ي طبقات الشافعية للسبك :انظر

 ).٤/٢٢٥( الطالبني  للنوويروضة ، و )٥/١٢٠(العزيز للرافعي  :انظر )٤(



 

١٤٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

أن يـــدخل نصـــف لبنـــات اجلـــدار املتنـــازع فيـــه يف اجلـــدار اخلـــالص ونصـــف لبنـــات اجلـــدار 

بشـرط ، اخلالص يف اجلدار املتنازع فيه وذلك يف الزوايا فهو صاحب يد يف اجلدار إمجاعـا

ه فـال واضع معدودة يف طرفـجد يف ميوجد يف كله، فإن وُ  ء بأنأال ميكن إحداثه بعد البنا

  .)١(عربة به

خـر بعضها يف خالص ملك أحـدمها دون اآلكخشبة   علىوكذا لو كان اجلدار مبنيا 

  .)٣(، ولإلمام فيه احتمال)٢(ها ملن طرفها يف خالص ملكهعليفاخلشبة واجلدار املبين 

بــان  حداثــه بعــد متــام اجلــدارإال يتصــور وهــو عقــد أزج ه عليــوكــذا لــو كــان ألحــدمها 

، أما لـو أمكـن إحداثـه كمـا لـو  فهو يف يدهرض قليال قليال أميل من مبدأ ارتفاعه عن األ

   .منتهاه فال علىكان اجلدار منتصبا واألزج 

عنــه يف حكــم مــا وجــد فيــه االعوجــاج لصــاحب األزج ومــا احنــدر : وقــال املــاوردي

  .املنفصل فتكون بينهما

أحدمها وقصر عن طـول دار  ]ب/١١٤[ /تربيع دار علىوكذا إن كان اجلدار مبنيا 

  تربيع داره،  علىخر فهو يف يد من هو اآل

                     )٤(خرعلى تربيع دار أحدمها ومتصال باآلفلو كان مبنيا 

                                  

  .املصدرين السابقني :انظر )١(

 ).٤/٢٢٥(روضة الطالبني  للنووي ، و )٥/١٢٠(العزيز للرافعي :انظر )٢(

  : ونصه ).٦/٤٨٤( �اية املطلب للجويين :انظر )٣(

بـــني الـــدارين مبنيـــاً علـــى خشـــبٍة طويلـــة، وكـــان طـــرٌف مـــن تلـــك . إذا كـــان اجلـــدار املتنـــازع"

اخلشـبة : واِجلاً يف ملك أحدمها، ومل يكن شيء منها واِجلاً يف ملك الثاين، قال العراقيـوناخلشبة 

إذا ثبــت أن اخلشــبة لــه، فاجلــدار املبــين عليهــا حتــت : تكــون ملــن يكــون طرفهــا يف ملكــه، مث قــالوا

هـــذا مـــا ذكـــروه، ومل أجـــده يف طرقنـــا، . يـــده؛ فـــإن الظـــاهر أن جـــدار غـــريه ال ينبـــين علـــى ملكـــه

 انتهى ."ت املسألة خاليًة عن احتمال يف اخلشبة واجلداروليس

 .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من  ) ىباألخر (  )ط(يف ) ٤(



 

١٤٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

   .)٢(وفيه وجه أن ما بني الدارين بيدمها )١(]فكذلك [ اتصاال ال ميكن إحداثه 

خـر وقضـي لـه بـه إال أن نفـي اسـتحقاق اآل علـىوحيث جعل يف يد أحدمها حلـف 

ه جذوع مل يكـن يف يـده فـإن حلفـا جعـل اجلـدار علييقوم بينه خبالفه، ولو كان ألحدمها 

  .)٣(على حاهلابينهما وسقي اجلذوع 

نصــاف إوال  ه اخلــوارج والــدواخليــنظــر إىل مــن إلأال و : قــال الشــافعي رضــي اهللا عنــه

املتخـذة يف والتزويقـات بـاخلوارج الصـور والكتابـات ، قالوا املـراد )٤(اللنب وال معاقد القمط

 داخـلواحملاريـب يف  )٥(اخل الطاقـاتو جبـص أو آجـر وبالـداو ظاهر اجلدار بلبنـات ختـرج 

أحد اجلـانبني واملكسـرة  إىلات أن تكون األطراف الصحيحة منها نصاف اللبنإاجلدار وب

احلــائط نصــف طوبــة وحنـــوه  علــىالبنـــاء مــن أ خــر وقيــل املــراد أن خيــرج يفاجلانــب اآل إىل

لتكــون وقايــة للحــائط مــن املطــر ومبعاقــد القمــط مــا إذا كــان اجلــدار مــن خشــب وقصــب 

  .)٦(وحنومها يشد حببال، ويكون العقد من جانب والوجه املستوي من جانب

  

  :فعن العراقيني وجهان )٧(ساسهألو ثبت أن اجلدار ألحدمها وتنازعا يف  :فرع

  .ه ألحدمهاعليبينهما وال ترجيح يكون اجلدار املبين  )٨(أنه مشرتك: أحدمها

  .عليهأنه ملن اجلدار له وحيلف : وأظهرمها

                                  

 ).ز(زيادة من  )١(

 .)٦/٣٨٦(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

 .املصدر السابق :انظر )٣(

  ).٣٨٨، ٦/٣٨٧(، احلاوي الكبري للماوردي )٣/٢٢٥(كتاب األم للشافعي   :انظر )٤(

 ).حرف الطاء ( القاموس احمليط  :انظر. ما ُعِطَف من األَبِْنَيةِ : الطاقُ  )٥(

و�ايـة ، )٣٨٨، ٦/٣٨٧(، واحلـاوي الكبـري للمـاوردي )٣/٢٢٥(كتـاب األم للشـافعي   :انظـر )٦(

 ).٦/٤٨٠(املطلب للجويين 

  ).انشائه (  )ز(يف ) ٧(

  ).يشرتط (  )ز(يف ) ٨(



 

١٤٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

وهلمــا مــن اخــتالفهم فمــا إذا أقــر لرجــل حبــائط أو باعــه هــل : )٢(واإلمــام )١(قــال املــاوردي

  ؟يندرج األساس يف اإلقرار والبيع

  .وفيه كالم يقتضي أنه ال حيتاج فيه إىل عني وهذا

، ومقتضــي  يــد فيــه وإن ثبــت بالبينــة فالــذي أورده مجاعــة مــن العــراقيني أنــه صــاحب

وصـرح بـه الرويـاين جريـان الـوجهني  )٣(كالم املاوردي واحملاملي والقاضي والبغـوي واإلمـام

  .)٤(فيه

مع اجلدار، وجري اخلالف فيما لو تنازعا بيتـا ألحـدمها  الشجرة كاألسواملغرس مع 

  .)٥(ع فيهحق الشرو 

  

أنـه لـه وكـان  علـىكل منهما أن اجلـدار متصـل بـني أحـدمها اتصـاال يـدل   لو ادعى :فرع

  ؟على منبنائهما بياض فأمر احلاكم بكشفه فاألجرة  على

إذ حــد منهمــا؛ وا علــىال ميكــن أن تكــون : ال الشــيخ عــز الــدين بــن عبــد الســالمقــ

إىل املسـتأجر وهــو غـري مسـتحق هنـا، لكـن لـو اســتأجر البـد يف اإلجـارة مـن عـود املنفعـة 

  .بياض داره] أ/١١٥[ /أو لزوالإما لظهور احلق أحدمها صح، 

ن م احلــاكم كــال منهمــا االســتئجار وخيــص األجــرة آخــر األمــر ملــز أن يلــ وميكــن: قــال

لــه النفـع وفيــه نظـر، وينبغــي أن يعـرض عنهمــا، فمـن كشــف جـداره وتبــني اتصــاله حصـل 

                                  

، والـــوجيز )٦/٤٨٤( للجـــويين �ايـــة املطلـــبو  ،)٦/٣٩١(احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي  :انظـــر )١(

 ).٥/١٢٠(للغزايل مع شرح الرافعي 

  ).٦/٤٨٤( �اية املطلب للجويين  :انظر )٢(

  ).٦/٤٨٠(و�اية املطلب للجويين ، )٦/٣٩١(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٣(

  ).٥/٤٢٤( حبر املذهب للروياين :انظر )٤(

 .)٥/١٢٠(، العزيز للرافعي)٦/٣٩١(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٥(



 

١٥٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)٢)(١(يف يدهببنائه فهو 

  

صـــاحب العلـــو والســـفل يف الســـقف املتوســـط بينهمـــا فادعـــاه كـــل  )٣(لـــو تنـــازع :الرابعـــة

فــإن أمكــن إحداثــه بعــد بنــاء ، منهمــا فحكمــه حكــم اجلــدار املتوســط بــني امللكــني فينظــر

العلــو بــأن كــان مــن خشــب والســقف مــال فيثقــب رأس اجلــدار ويوضــع رأس اجلــذوع يف 

، وإن مل ميكـن إحداثـه بعـد بنـاء العلـو بـأن  فهو مشـرتك بينهمـاري البيت بيتني الثقب فيص

وســط اجلــدار  علــىكــان متصــال باألســفل اتصــال ترصــيف كــاألزج الــذي ال ميكــن عقــده 

  . )٤(د لصاحب السفل فيصدق بيمينهاليبعد ارتفاعه ف

  ؟ عليق شيء، فهل جيوز لصاحب السفل توحيث قضينا باالشرتاك فيه

شــيئا ال يتــأثر بــه الســقف أصــال وإن طــال الزمــان كــالثوب فيــه نظــر فــإن كــان املعلــق 

فيليـه [ ن كان قـد تـأثر مـع طـول الـزمن ، وإاجلدار املشرتك  إىلوالقنديل وحنوه كاالستناد 

قـــا كمـــا ينتفـــع بـــه صـــاحب العلـــو قـــه مطلعليق مـــا يعتـــاد تعليـــجيـــوز ت: أصـــحهما: أوجـــه

  .هعليما يعتاد وضعه  )٥(]بوضع

   .)٦(املاوردياملنع ورجحه : وثانيهما

  . )١(شق السقف بوتد مل جيز إىلأنه إن احتاج : وثالثها

                                  

  ".الغاية يف اختصار النهاية"مل أقف عليه  يف كتابه ) ١(

  ).٤٢٠، ٥/٤١٩(، وحبر املذهب للروياين )٣٨٧، ٦/٣٨٦(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

  .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من  )اتنازع( )ط(يف ) ٣(

 .)١٢٣، ٥/١٢٢(العزيز للرافعي :انظر )٤(

  ).ز(مابني املعقوفتني ساقطة من  )٥(

وال وجه ملا أجازه بعـض أصـحابنا . ألن السقف مل يوضع غالبا إال لالستظالل: "يقال املاورد )٦(

الوتـد يف احلـائط املشـرتك أسـبل وهـو ممنـوع من تعليق زنبيل عليـه ووضـع خطـاف فيـه، ألن إيتـاد 

  انتهى ." منه، كما ذكرنا يف السقف أوىل أن يكون ممنوعا منه

  .)٦/٣٩٩،٤٠٠(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر



 

١٥١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

، قــــال الشــــيخ أبــــو )٢(جــــاز بــــأن يكــــون يف خشــــب الســــقف شــــعب أو حلــــق وحنــــوهإالو 

ق فيــه فلــيس لصــاحب العلــو غــرز وتــد يف عليــفــإن قلنــا لــيس لــه إثبــات وتــد والت :)٣(حممــد

ففــــي جــــوازه لصــــاحب العلــــو  ، وإن قلنــــا لــــه ذلــــكإليــــهالوجــــه الــــذي يليــــه إذ ال ضــــرورة 

  .)٤(وجهان

  

، وكــان ارتفــاع العلــو والســفل ل ومل يــنب موضــعه مــن البنــاءئــلــو ا�ــدم الســقف احلا :فــرع

 ذراعــا ةعشــرين ذراعــا مــثال فقــال صــاحب الســفل ارتفاعــه مــن جهــة الســفل مخــس عشــر 

علــى أن  توافقــافقــد : الرويــاين قــال ،صــاحب العلــووادعــى عكســه ، وارتفــاع العلــو مخــس

واختلفـا ، )٦(ولصاحب العلو من أعاله مخسا )٥(لصاحب السفل من أسفل اجلدار مخسا

، وجيعل السقف يف وسط البنـاء علـى السـواء شرة الوسطى فيحلفان وتقسم بينهمايف الع

                                                                                          

 ).٤/٤٦٧(، النجم الوهاج للدمريي )٦/٣٩٩،٤٠٠(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )١(

 ).٤/٤٦٧(، النجم الوهاج للدمريي )٦/٣٩٩،٤٠٠( ياحلاوي الكبري للماورد :انظر )٢(

وهـو األصـوب ) ز(، ومـا أثبتنـاه مـن ) أبـو حامـد(  )ط(يف  أبو حممد اجلويين، وكتـب: املقصود )٣(

  :للوقوف على نص أيب حممد اجلويين يف ذلك، وهذا نصه

إذا منعنـــا صـــاحب الســـفِل مـــن نصـــِب وتِـــد يف الوجـــه الـــذي يليـــِه مـــن : وكـــان شـــيخي يقـــول"

وإن جوزنــا . الوتِــد أيضــاً؛ إذ ال ضــرورة فيــه غــرز، فنمنــع صــاحب العلــو يف العلــو مــن الســقف

لصــاحب الســفِل نصــَب الوتِــد يف الوجــه الــذي يليــه، فهــل جيــوز ذلــك لصــاحب العلــو؟ فعلــى 

وال يتحقق مثُله على هذا النسـق يف حـق وجهني؛ فإن صورة التعليق قد ُحتوج إىل نصب وتِد، 

  هىانت." صاحب العلو

 ).٦/٤٩٤( �اية املطلب للجويين :انظر

  .نعم كاألسفل :الظاهر )٤(

 ).٢/٢٢٥(أسىن املطالب لزكريا األنصاري  :انظر .والثاين ال لندور حاجته خبالف التعليق

  .)مخس ) ( ز(يف ) ٥(

 ).مخس ) ( ز(يف  )٦(



 

١٥٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  . )١(فيشرتكان يف بناء السقف إال أن يكون ألحدمها فيختص ببنائه

  

  ]ب/١١٥[ /ها الغرفة فاملصدق صاحبعلي )٢(ا يف حيطان السفل اليتلو تنازع :آخر

  .)٣(السفل فإ�ا يف يده أو يف حيطان الغرفة فاملصدق صاحب العلو أل�ا يف يده

  

خــر وتنازعــا يف العرصــة أو لواحــد والســفل آل )٤(إذا كــان علــو الــدار أو اخلــان :الخامســة

أو يف الـدهليز أو ما يف صدر اخلان والدار أو يف وسطه ، فإما أن يكون املرقى)٥(الدهليز

   .)٦(، فإن كان يف صدرمها فالعرصة والدهليز يف يدمها فيجعالن بينهماأو خارجا عنهما

وكـــان ال يبعـــد أن يقـــال لــيس لصـــاحب العلـــو إال حـــق املمـــر والعرصـــة  :قــال اإلمـــام

يف وسـط العرصـة أو  وان كـان، ه أحـد مـن االصـحابيـإللكن مل يصر ، صاحب السفلل

  :ذلك وجهاندون وفيما ، )٧(يف يدمهافمن أول الباب إىل املرقى يف الدهليز 

   .يف يد صاحب السفل أنه: أصحهما

                                  

  ).٥/٤٣٢(حبر املذهب للروياين : انظر )١(

 .وهو األصوب ) ز(من  وما أثبتناه) الذي ) ( ط(يف  )٢(

 ).٢/٢٢٩(، أسىن املطالب لزكريا األنصاري )٤/٤٦٧(النجم الوهاج للدمريي : انظر )٣(

  .ماينزله املسافرون واجلمع خانات: اخلان )٤(

 ).١/١٨٤(املصباح املنري : انظر  

   ،املدخل بني الباب والدار: الدهليز) ٥(

  ).١/٣٠٠( املعجم الوسيط: انظر

، وروضة الطالبني للنووي  )٥/١٢٣( ، العزيز للرافعي)٤/٦٥(الوسيط للغزايل : انظر )٦(

)٤/٢٢٦( .  

  .)٥٠٤، ٦/٥٠٣(�اية املطلب للجويين  :انظر )٧(



 

١٥٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

ن بابــه يف وســط الــدرب املنســد ومهــا كــالوجهني يف أن َمــ. أنــه يف يــديهما: وثانيهمــا

    ؟أسفل الدرب إىلهل له شركة فيما بعد داره 

صـــاحب الســـفل بعـــض بعـــض الســـفل أو [وإن ملـــك صـــاحب العلـــو : قـــال اإلمـــام

   .)٢(قدر حصته من امللك علىفحصته من العرصة  )١(]العلو

 :حائــل قــالوخصــص املــاوردي اخلــالف مبــا إذا مل يكــن مــن الــدهليز والعرصــة بــاب 

النفراد صاحب السفل �ا، وإن كـان ؛ فإن كان فال حق لصاحب العلو يف العرصة قطعا

  .)٣(فالعرصة لصاحب السفل خاصة خطة اخلان والداراملرقي خارجا عن 

   .)٤(خالف فيه إىلورمز اإلمام 

وهــو غــري خــارج فــإن كــان منقــوال كالســالمل املنقولــة فــإن   ولــو تنازعــا يف نفــس املرقــى

، وإن كــان يف غرفــة لصــاحب العلــو فهــو يف فهــو يف يــده )٥(كــان لبيــت لصــاحب الســفل

   :فوجهانوان كان منصوبا يف موضع املرقى يده،  

   .كثريناأل إىل )٦(ابن كج ونسبه، أنه لصاحب العلو: اأحدمه

                                  

 ).ز(مابني املعقوفتني ساقطة من  )١(

 .)٦/٥٠٤(�اية املطلب للجويين  :انظر )٢(

  .)٦/٤١٤(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٣(

 ).٥٠٥، ٦/٥٠٤( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

 .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من ) سفل (  )ط(يف ) ٥(

يوسف بن أمحد بن كج القاضي أبو القاسم الـدينوري أحـد األئمـة املشـهورين وحفـاظ املـذهب  )٦(

  .املصنفني وأصحاب الوجوه املتقنني

  .رغبة يف علمه وجودهانتهت إليه الرئاسة ببالده يف املذهب ورحل الناس إليه 

  .قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة مخس وأربعمائة

  .)١٩٩، ١/١٩٨(شهبة  طبقات الشافعية البن قاضي :انظر



 

١٥٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

  .)٢(أنه لصاحب السفل )١(ابن خريانعن : وثانيهما

فإن بيت األول فيخرج من اندراج السلم الـذي  )٣(]األول[وهو الوجه : قال الرافعي

مل يستمر حتت بيع الدار، وإن كان املرقـي مبنيـا يف موضـعه كالسـلم املسـتمر واألخشـاب 

املعقودة والسـلم املبـين إذا مل يكـن حتتـه شـيء فهـو يف يـد صـاحب العلـو، وإن كـان حتـت 

، وإن  ون بينهمـافيكاملبين بيت فهو سقف لصاحب البيت كما أنه مرقي لصاحب العلو 

احلطــب أو  )٥(]فيــه[أو موضــع حيــط  ]أ/١١٦[ /)٤(كــان حتتــه موضــع حــب وهــو احلابيــة

       اخلشب وحنومها

  :فوجهان

  .)٦(أنه يف يدمها وأظهرمها أنه يف يد صاحب العلو: أحدمها 

املرقـي يف يـد األعلـى إن مل يرتفـق بـه األسـفل، وإن انتفـع بـه بتصـفيف : وقال اإلمام

  .)٧(فوجهانوغريها 

  .)٩(هإلينظر  )٨(]ال[ وإن كان ينتفع به بوضع الكيزان واالستظالل به فالظاهر أن ذلك 

                                  

  .مام شيخ الشافعية، أبو علي احلسني بن صاحل بن خريان، البغدادي الشافعياإل )١(

  .وثالث مئةتويف لثالث عشرة بقيت من ذي احلجة سنة عشرين 

 ).٢٧٤ – ٢/٢٧٣( ":طبقات الشافعية": انظر

  ).٢٢٨، ٤/٢٢٧( ، وروضة الطالبني  للنووي)١٢٤، ٥/١٢٣(العزيز للرافعي  :انظر) ٢(

 ).ط(ساقطة من ) ٣(

  ).فصل احلاء ( تاج العروس : انظر. مسى به حلبوه وعلوه) نبت (  احلايب )٤(

 ).ز(ساقطة من ) ٥(

  ).١٢٤، ٥/١٢٣(للرافعيالعزيز :  انظر )٦(

  ).٦/٤١٤(احلاوي الكبري للماوردي : انظر. هي لصاحب العلو على الصحيح )٧(

 ).ز(ساقطة من ) ٨(

  ).٥٠٦، ٦/٥٠٥(�اية املطلب للجويين  :انظر )٩(



 

١٥٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  كتاب الصلح

متجاورتــان وللــدار ميــزاب يرمــي يف العرصــة فبــاع  )١(عرصــة ودار لــو كــان إلنســان :فــرع

  ؟منعه من إرسال ماء امليزاب فيها العرصة فهل ملشرتيها

اجتمـاعهم يف ملـك واحـد فلـه  إىلإن كـان ذلـك مسـتندا : قال الشيخ ابـن الصـالح

اجتماعهمـا يف ملكـه جعـل �ـذا حقـا مـن  علـىسبب سـابق  إىلذلك، وإن كان مستندا 

 .)٢(حقوق الدار مل يكن له ذلك

                                  

 ).دار وعرصة( )ز(يف ) ١(

 .)٣٠١ص(فتاوى ابن الصالح  :انظر )٢(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ََااَُِب  

  



 

١٥٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  

  

  )١(كتاب الحوالة

ذمـة احملــال  وكــأن املـال حـول مـن ذمــة احمليـل إىل ،احلوالـة نقـل حـق مــن ذمـة إىل ذمـة

  .)٢(عليه

: قبول رب الدين احلوالة لالسـتحباب، وقيـلالوارد بواألمر ، )٣(واحلوالة جممع عليها 

   )٤(لإلباحة لوروده بعد احلظر

                                  

 .أفصح من كسرهابفتح احلاء  :احلوالة )١(

 ).٤/٤٦٨( يالنجم الوهاج للدمري  :انظر )٢(

علـي بـن حممـد بـن ل اإلقنـاع يف مسـائل اإلمجـاع، )١٤١ص (كتاب اإلمجـاع البـن املنـذر  :انظر )٣(

، )٢/١٧١( )هـــ٦٢٨: يفاملتــو (عبــد امللــك الكتــامي احلمــريي الفاســي، أبــو احلســن ابــن القطــان 

  ).٦/٥١١(و�اية املطلب للجويين 

األمـر : عنـد الفقهـاء قـوهلماشتهر ، وقد )األمر بعد احلظر ماذا يفيد(ة يشري إىل املسألة األصولي) ٤(

  .بعد احلظر لإلباحة، واألصوليون اختلفوا يف ذلك

أن يرد حظر من الشارع لفعل ما، سواء فهم هذا احلظر من �ي صريح، أم مـن : ملسألةوصورة ا

  .غريه، مث يرد أمر بذلك الفعل

الوجــوب أو وحمــل النــزاع يف هــذه املســألة حيــث مل توجــد قرينــة قويــة تــدل علــى محــل األمــر علــى 

  .أما حيث وجدت قرينة فيعمل مبقتضاها. اإلباحة أو الندب

واألصـوليون يقـررون يف كثـري مـن مسـائل اخلـالف أن حملــه حـني تعـدم القرينـة، مـع أنـه مـن النــادر 

أن تعدم القرينة، ولكنهم يقررون املبدأ العام، أو األصل الـذي يبـىن عليـه احلكـم عنـد االخـتالف 

؛ ألن القـــرائن كثـــريا مـــا جيـــري اخلـــالف فيهـــا وكثـــرياً مـــا يـــدعي كـــل فريـــق أ�ـــا يف القـــرائن وداللتهـــا

، )٦١٢( البـــن قدامـــة وروضـــة النـــاظر )٢/٣٧٨(للزركشــي  البحـــر احملـــيط :انظـــر  .تشــهد لقولـــه

أمحـد الــذروي، والقواعـد والفوائـد األصـولية البـن اللحــام : ، حتقيـق)١/٣٣(البـن تيميـة  املسـودة 

  .)١٦٦-١٦٥ص (



 

١٥٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  ؛)١(بالدينعن بيع الدين :-عليه السالم-وهو �يه 

  .)٢(}َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصطَاُدواْ {  لقوله

  :ووجهان قوال: ويف حقيقة احلوالة أوجه، وقيل

مـة احمليـل وأقرضـه مـا كـان لـدين احلـق يف ذ أن احملتـال اسـتوىفأ�ا اسـتيفاء حـق كـ: أحدمها

   .من احملال عليه

، اوضـــة مـــال مبــال كـــل واحـــد مـــن احمليـــلأل�ـــا مع؛ )٣(وهـــو املنصـــوص أ�ـــا بيــع: وأظهرمهــا

  .تال ميلك �ا ما مل يكن يف ملكهواحمل

وأ�مـا  )٤(واالسـتيفاءوهو اختيار القاضي واإلمام ووالده أ�ا مركبـة مـن املعاوضـة : وثالثها

                                  

وإمنــا فســره ببيــع الــدين بالــدين " عــن الكــايل بالكــايل صــلى اهللا عليــه وســلم�ــى النــيب : "لفــظ احلــديث )١(

  .بعض رواة احلديث

ــراض، والبيهقــــي يف ســــننه : أخــــرج هــــذا احلــــديث الــــدارقطين يف ســــننه كتــــاب البيــــوع، بــــاب القــ

: غرىكتـــاب البيـــوع، بـــاب مـــا جـــاء يف النهـــي عـــن بيـــع الـــدين بالـــدين، والســـنن الصـــ: الكـــربى

  .باب البيوع: كتاب البيوع، باب ماال ربا فيه، واحلاكم يف مستدركه على الصحيحني

هــذا احلــديث ســنده ضــعيف ألنــه تفــرد بــه يــونس بــن عبيــدة ولكــن تلقتــه األمــة بــالقبول، ولقــد 

اتفقــت املـــذاهب األربعــة علـــى األخــذ مبضـــمونه واالحتجــاج بـــه وإن كــان بيـــنهم خــالف فيمـــا 

  .ليت يصدق عليهايتناوله بعض الصور ا

والعمـل عنـد طائفـة . حيـث قـال إنـه الحتـل روايتـه رمحـه اهللاوممن ضعف هذا احلديث اإلمام أمحد 

إمجـاع النـاس : من العلماء على تضعيفه، لكن متنه صحيح حىت إن اإلمام أمحد ملا ضعفه قال

ــديث يو : عليـــه أي افـــق اإلمجـــاع قـــائم علـــى عـــدم جـــواز بيـــع الـــدين بالـــدين ألن مـــنت هـــذا احلـ

  .األحاديث الصحيحة

  .)٢(:سورة املائدة، اآلية )٢(

 ).١٠/٩٢(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٣(

 ).١٠/٩٣(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٤(



 

١٥٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .)١(سقاط حق يعوض عن طريق الرفقإ، وعن الروياين عنه بأنه أغلب فيه خالف

أن يــربأ مــن ديــن احمليــل  ىأ�ــا ضــمان بــإبراء فكــان احملــال عليــه ضــمن الــدين علــ: ورابعهــا

   .)٣(احمليل من دين احملتال )٢(وبني

  :فإن قلنا أ�ا بيع فثالثة أوجه

  .أ�ا بيع عني بعني: اأحده

ــــفكــــان هــــذا القا :الرافعــــيقــــال  ــــدين علــــ ينــــزلل ئ الشــــخص منزلــــة  ىاســــتحقاق ال

  .بعينه كاملنافع يف إجارة األعياناستحقاق منفعة يتعلق 

  .�ا بيع دين بدين وخص فيه للحاجةأ: وثانيها

  .)٤(أ�ا بيع عني بدين: وثالثها

الف فائـدة إال ثبـوت خيـار هلـذا اخلـ ]ب/١١٦[ /وليس: الطربي )٥(]القاضي[قال 

  .له فوائد كثرية تأيت إن شاء اهللاوليس كذلك فا�لس، 

                                  

  ).٥/٤٤٧( حبر املذهب للروياين :انظر )١(

أل�ـا هي إسقاط حـق بعـٍوض علـى طريـق الرفـق املعـروف : ومن أصحابنا من قال: "قال الروياين

ومــن أصــحابنا . ال جتــوز بلفــظ البيــع وال جتــوز الزيــادة فيهــا والنقصــان، وهــي مشــتقة مــن التحويــل

  .هي قبض وإقباض فكأنه قبض من احمليل وأقرض احملال عليه: من قال

ليس هلذا اخلالف فائدة أكثر من ثبوت خيار ا�لس فإين ال أعرف بـني : وقال القاضي الطربي

حلوالـة بالطعــام الــذي يف الذمـة بعقــد الســلم ال جيـوز وســائر أصــحابنا ذكــر أصـحابنا خالفًــا فــإن ا

  انتهى". فوائد هلذا اخلالف على ما سنذكر إن شاء اهللا تعاىل

  ).ويري (  )ز(يف  )٢(

 ي، حواش)٤/٢٢٨(، وروضة الطالبني  للنووي )٦/٥١٢(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

  . )٥/٢٢٧( الشرواين

 .)٤/٢٢٨(، وروضة الطالبني للنووي )١٢٧، ٥/١٢٦(العزيز للرافعي  :انظر )٤(

 .)ز( منزيادة ) ٥(



 

١٦٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  : وفقه الكتاب خمتصر يف بابني

   .يف أركانه وأحكامه: األول

  .يف التنازع فيه: والثاين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  :يف أركا�ا :الباب األول

ى عمـــرو مثلهـــا، ولزيـــد علـــى زيـــد عشـــرة، أنـــه إذا كـــان لـــك علـــ :ســـنه وبيانـــه ىوعلـــ

حميــل وأنــت حمتــال وعمــرو حمــال عليــه، والعشــرة الــيت لــك زيــد فزيــد  ىفأحالــك عمــرو علــ

، وجــري بينـــك وبــني زيـــد صـــيغة ى عمـــرو حمــال عليهـــا، والعشـــرة الــيت علـــأنــت حمتـــال �ــا

  .)١(ذمة عمرو إىل تهذمتقتضي انتقال حقك من 

  

  :لفظ احلوالة :ولاأل )٢(الركن

   .)٣(والبد منه من جهة احمليل ومن القبول من جهة احملتال

أحلتك ففي صحته اخلالف املتقـدم  :فقالى فالن؟ أحلتين عل: ولو قال رب الدين

بـــن أيب ا، وحكـــي انعقــاد البيـــع باالســـتجاب واإلجيـــاب، وفيـــه طريقــة قاطعـــة باالنعقـــاديف 

، أو جعلـت  ذمة فالننقلت حقك الذي يف ذميت إىل: )٥(أ�ا تنعقد بقول احمليل )٤(الدم

  .)٦(وملكتك ما يف ذمة فالن مبالك يف ذميت، مبايل عليك عليما استحقه فالن 

                                  

 .)٥/١٢٦(العزيز للرافعي  :انظر )١(

ركن الشيء مايتم به، وهو : ويف االصطالح. جانب الشيء القوي فيكون عينه: الركن لغةا )٢(

  .داخل فيه خبالف شرطه، وهو خارج عنه

 ).٩٧ص (للجرجاين معجم التعريفات : انظر  

  .)٣/٢٢١(الوسيط للغزايل  :انظر )٣(

العالمة شـهاب الـدين إبـراهيم بـن عبـد اهللا بـن عبـد املـنعم بـن علـي بـن أيب الـدم * ابن أيب الدم ) ٤(

، "تارخيــــا"ومجــــع " مشــــكل الوســــيط"و " أدب القضــــاة"وصــــنف ، اهلمــــداين احلمــــوي الشــــافعي

  .نظم جيد وفضائل وشهرةوألف يف الفرق االسالمية، وغري ذلك، وله 

  .تويف يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وست مئة وله ستون سنة سوى أشهر رمحه اهللا

  .)٢٣/١٢٥،١٢٦(سري أعالم النبالء للذهيب  :انظر

 ).١٠/٩٦(، كفاية النبيه البن الرفعة )٢/٣٥٤(أدب القضاء البن أيب الدم : انظر )٥(

  ).١٠/٩٤،٩٥(، وكفاية النبيه البن الرفعة )٤٧١،  ٤/٤٧٠( يالنجم الوهاج للدمري  :انظر )٦(



 

١٦٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .)١(ويف انعقادها بلفظ البيع خالف

  

  :احمليل واحملتال :الركن الثاني والثالث

  .)٢(ويعترب فيهما من أهلية التصرف ما يعترب يف سائر املعامالت

  

  :احملال عليه: الركن الرابع

  :رتاط رضاه إن كان عليه دين وجهانويف اش

  .)٣(إنه نصه يف األم: نعم، وقيل: أحدمها

  .ال: وأصحهما

   .أو استيفاء فيشرتطى أن احلوالة اعتياض فال يشرتط، ومها مبنيان عل

   .ليه دين للمحيل مل يصح بدون رضاهوإن مل يكن ع

، إن قلنــا أ�ــا معاوضــة مل ى األصــل املــذكورويف صــحتها برضــاه وجهــان مبنيــان علــ

اخلـالف يف صـحة الضـمان بشـرط  ىيفاء صـح وبنامهـا اإلمـام علـيصح، وإن قلنا أ�ا است

   .)٤(هي هي براءة األصيل بل

ـــه  وهـــذا ذهـــاب إىل: قـــال الرافعـــي ـــه لكـــن في ـــل وجعلهـــا أصـــال مفروعـــا في ـــراءة احملي ب

  :وجهان

                                  

والعزيز للرافعي  ،)٦/٥١٣(�اية املطلب للجويين ، و )٦/٤١٨(ي للماورد ياحلاو  :انظر )١(

)٥/١٢٧(. 

  ).٤٧١، ٤/٤٧٠( يالنجم الوهاج للدمري  :انظر )٢(

  ).٣/٢٢٨(كتاب األم للشافعي  :انظر )٣(

والعزيز  ،)٦/٥١٣(، و�اية املطلب للجويين )٦/٤١٨(ي للماوردالكبري  ياحلاو  :انظر )٤(

 .)٥/١٢٧(للرافعي 



 

١٦٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

ــه يــربأ علــ: أحــدمها لصــيدالين وا )١(وهــو مــا أورده ابــن الصــباغواالت، قيــاس احلــ ىأن

   .واختاره الطربي واإلمام

  

وقبــــول مــــن ال ديــــن عليــــه ضــــمان ، )٢(هــــو مــــا أورده األكثــــرون أنــــه ال يــــربأ: والثـــاين

  ]  أ/١١٧[/،جمرد

  .)٣(وما قاله اإلمام حكاه القاضي عن بعضهم والروياين عن القفال

عن إنسان دينا بشـرط أنـه يـربأ منـه، إذا ضمن : )٤(وعكس املاوردي هذا البناء فقال

قيـاس  ال يصـح وهـو: ، فـإن قلنـافهـو حوالـة بلفـظ الضـمان )٥(قيـاس املـزين ىفإن صح علـ

 )٧(وصـحح ابـن احلـداديكون ضـمانا بـاطال، وحقيقـة ضـمان بلفـظ احلوالـة،  )٦(ابن سريج

                                  

  .كتاب الشامل البن الصباغ خمطوطا  ما زال )١(

 ).١٠/١٠٢(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٢(

  ).٥/٤٤٦،٤٤٧(، وحبر املذهب للروياين )١٢٨، ٥/١٢٧(العزيز للرافعي :انظر )٣(

  .)٦/٤٢٨(الكبري للماوردي احلاوي  :انظر )٤(

صــري الفقيــه اإلمــام إمساعيــل بــن حيــىي بــن إمساعيــل بــن عمــرو بــن إســحاق أبــو إبــراهيم املــزين امل )٥(

ذكــره الشــيخ أبــو إســحاق أول أصـحاب الشــافعي وقــال كــان زاهــدا عاملــا  .صـاحب التصــانيف

جمتهدا مناظرا حمجاجا غواصا على املعاين الدقيقـة صـنف كتبـا كثـرية قـال الشـافعي املـزين ناصـر 

مذهيب ولـد سـنة مخـس وسـبعني ومائـة وتـويف يف رمضـان وقيـل يف ربيـع األول سـنة أربـع وسـتني 

  .ومائتني

  ).١/٥٨(البن قاضي شهبة  طبقات الشافعية :انظر

 ).١٠/١٠٢(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٦(

  .قاض: حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين) ـه ٣٤٤-٢٦٤( ابن احلداد )٧(

  .من فقهاء الشافعية من أهل مصر

  .ويل فيها القضاء والتدريس

  =   .يف فقه الشافعية" الفروع"فصيحا، متعبدا، له كتاب  األحكاموكان قواال باحلق، ماضي 



 

١٦٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

 ىاحملال عليه فـإن أد ىفإن قلنا ال يصح فال شيء عل، )١(والقاضي الطربي صحة احلوالة

فــإن كــان بغــري إذنــه مل يرجــع، وإن كــان بإذنــه فــإن شــرط ديــن غــريه  )٢(الــدين صــار قاضــياً 

احمليـل ويكفـي أن  يشـرتط رضـىالرجوع رجع وإن مل يشرطه فوجهان، وإن قلنا يصح فـال 

: لزومـه قبـل القـبض وجهـان للعـراقيني أحـدمها لك على فالن علَي ويفيقول الدين الذي 

   .)٣(ال وهي جائزة ما مل يؤد الدين وأصحهما أ�ا تلزم

فيــــه وجهــــان : إذا قبــــل احملــــال عليــــه احلوالــــة، قــــال ابــــن ســــريج: )٤(ل البنــــدنيجيوقــــا

  .ال كمن وعد بالقضاء: يصح كالصلح، والثاين: أحدمها

  ؟ واألصحاب يعربون عنهما بأن احلوالة هل تلزم أم ال : قال

عــن احملــاملي روايــة  ىحكــ )٥(الصــحة، لكــن العمــراينوم أن مــرادهم بــاللز  ىوهــو يــدل علــ

                                                                                          

حنــو " الفــرائض"أربعــون جــزءا و" أدب القاضــي"يف الفقــه، مئــة جــزء و" البــاهر"شــركه كثــريون، و  =

  .ئة جزءام

  .)٥/٣١٠( ياألعالم للزركل: انظر. مات بالقاهرة، ودفن بسفح املقطم

  ).٤/٢٢٨(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٢٧(العزيز للرافعي  :انظر )١(

  .)قاٍض ) ( ز(يف  )٢(

  ).٤/٢٢٨(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٢٧(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

  . بن حيىي الشيخ أبو علي البندنيجياحلسن بن عبيد اهللا مصغر  )٤(

  .ين اليماين صاحب البيانحيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن حيىي أبو اخلري العمراهو   )٥(

كـان شـيخ الشـافعية  .فقـه علـى مجاعـات مـنهم زيـد اليفـاعيت .وأربعمائةولد سنة تسع ومثانني 

  .تويف سنة مثان ومخسني ومخسمائة .ببالد اليمن

وكتــاب الزوائــد لــه جــزءان مجــع فيــه فروعــا زائــدة ، البيــان يف حنــو عشــر جملــدات: ومــن تصــانيفه 

، و خمتصـريف املهـذب مـن اإلشـكال وهـ وكتاب السؤال عمـا، على املهذب من كتب معدودة 

ــر اإلحيــــاء، وغرائــــب الوســــيط ، والفتــــاوى خمتصــــر أيضــــا ــه يف علــــم الكــــالم كتــــاب ، وخمتصــ ولــ

  .االنتصار يف الرد على القدرية

 . بتصرف) ٣٢٨، ١/٣٢٧(طبقات الشافعية البن قاضى شهبة  :انظر



 

١٦٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

   .موافق ملا ذكره اإلمام والغزايل وهو، )١(يف لزومها بعد صحتهاوجهني 

 ىوعلــــ لصــــحة احلوالــــة مــــن غــــري مطالبــــة، إذ ال معــــىنواألول باطــــل، : قــــال اإلمــــام

فـإن قضـاه بإذنـه رجـع أو بغـريه ضمن احملـال عليـه الـدين عـن احمليـل، الوجهني هو كما لو 

  .)٢(األظهر ىوكانت احلوالة بإذنه وإحالته فكذلك عل

أصـحهما : ؟ فيـه وجهـانى احمليـل قبـل القضـاءوحيث قلنـا يرجـع فهـل لـه الرجـوع علـ

   .)٤(يربأ فنعم وإن قلنا ال يربأ فال أن احمليل هل يربأ إن قلنا ىالرافعي عل )٣(وبناهال، 

ــا يــربأ فلــ: وقــال القاضــي أبــو الطيــب ، وإن طالــب يس لــه املطالبــة مــا مل يغــرمإن قلن

  . )٥(باألداءاحملتال 

له مطالبـة األصـيل بتحليفـه وهـل لـه مطالبتـه بـه قبـل مطالبـة احملتـال وجهـان كنظـريه و 

   .)٦(احمليل بشيء ىولو أبرأه احملتال مل يرجع عل ،يف الضامن

   .)٨(يف الصداق )٧(جميء وجه فيه من نظريه وأشار اإلمام إىل

ولــــــو قبضــــــه احملتــــــال مــــــن احملــــــال عليــــــه مث وهبــــــه منــــــه رجــــــع يف أصــــــح الــــــوجهني  

يف الصداق، ولو ضمن ضامن هذا الدين عن احملـال عليـه مل يرجـع  ]ب/١١٧[/كنظرمها

  أحـال احملتـال علـى آخـر فـإن، ولـو ذ احملتـال املـال منـه أو مـن ضـامنهيأخ احمليل حىت ىعل

 ى، وإن كـان علـيـل األول يف احلـالاحمل ىكـان لـه الرجـوع علـ مـن لـه عليـه ديـن ىكان علـ

                                  

  ).٦/٢٨٦( البيان للعمراين :انظر )١(

 ).٦/٥١٦( �اية املطلب للجويين :انظر )٢(

  ).وبنامها (  )ز(يف  )٣(

  ).٥/١٢٧(العزيز للرافعي :انظر )٤(

  ).٤/٢٢٨(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٢٧(العزيز للرافعي :انظر )٥(

  .)٤/٢٢٩(، وروضة الطالبني  للنووي)٥/١٢٨(العزيز للرافعي :انظر )٦(

  .)تشطريه ) ( ز(يف  )٧(

  ).٦/٥١٦( �اية املطلب للجويين :انظر )٨(



 

١٦٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .)١( يرجع عليه الذي أحال عليه كما لو ضمنه عنهمن ال دين عليه مل يرجع ما مل

  

مل يكـن لـك  )٢(]عليـه [ وقـال احملـال ل احمليـل كـان يل عليـك مـا أحلـت بـه، لو قا :فرع

  .)٣(علَي شيء فاستحق الرجوع صدق احملال عليه

  

  :الدين احملال به :الركن الخامس

  :)٤(ويشرتط فيه شرطان

ـــدرا وجنســـا ووصـــفا، فـــال يصـــح مـــع أن يكـــون موافقـــا للـــد :أحـــدهما ين احملـــال عليـــه ق

وفيـه وجـه ى مخسـة، عشرة أو بعشـرة علـ ىكما لو أحال خبمسة علاالختالف يف القدر،  

   .)٥( تصح وكأن احمليل تربع بالزيادةالكثري ىأن احلوالة بالقليل عل

ـــ ـــه قطعـــا وال مـــع االخـــتالف يف  ىوتصـــح احلوالـــة بالقليـــل عل ـــر من مـــن لـــه عليـــه أكث

   .)٦(الشعري وعكسهما ىالدنانري وباحلنطة عل ىكما لو أحال بالدراهم عل  ،ساجلن

ـــدنانري إىل: قـــال املتـــويل الـــدراهم  ويعـــين بقولنـــا ال يصـــح أن احلـــق ال يتحـــول مـــن ال

من ال ديـن عليـه وحكمهمـا مـر وهـذا ينبغـي  ىوبالعكس لكنها إذا جرت فهي حوالة عل

                                  

، وروضـة الطـالبني  )٥/١٢٨(، والعزيـز للرافعـي)٥١٧، ٦/٥١٦( �ايـة املطلـب للجـويين :انظـر )١(

  ).٤/٢٢٩(للنووي

  ).ط(ساقطة من ) ٢(

 .)٣/١١٦( حاشية إعانة الطالبني للبكري :انظر )٣(

  .عبارة عن العالمة، ومنه أشراط الساعة والشروط يف الصالة: الشرط لغةا )٤(

  .احلكم إليه وجودا عند وجوده الوجوباعبارة عما يضاف : ويف الشريعة  

  ).١٠٨ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

 ).٣٠٢ص(، وفتاوى ابن الصالح )٣/٢٢٢(الوسيط للغزايل  :انظر )٥(

  ).١/٢٨٥( للخطيب اللشربيين اإلقناع ،)٤٢٠، ٦/٤١٩(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٦(



 

١٦٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .)١(عشرة ىفيما إذا أحال خبمسة عل أن يطرد يف احلوالة مع االختالف يف القدر

شــخص لــه عليــه  ىإذا أحــال بالــدراهم الــيت عليــه علــ: وقــال الرملــي يف أدب القضــاء

إال أ�مـا ال يفرتقـان ى مـن لـه عنـده شـعري ورضـي جـاز، دنانري أو بـالقمح الـذي عليـه علـ

ـــب ، وال مـــع االخـــتالف يف الوصـــف مثـــل أن يكـــون بـــني )٢(إال بعـــد التقـــابض وهـــو غري

 ى، أو اجلـــودة والـــرداءة علـــدينني اخـــتالف يف احللـــول والتأجيـــل، أو الصـــحة والتكســـريالـــ

  .ى الفاضلالصحيح وفيه وجه أنه يصح أن حييل باملفضول عل

ى وخصص اإلمام هذا الوجه بالقول بأن املغلـب فيهـا االسـتيفاء فيحيـل باملؤجـل علـ

وبالــدنانري  ،ؤجــل أجــال قريبــاى املألن لــه التــربع بتعجيلــه وباملؤجــل أجــال بعيــدا علــاحلــال؛ 

ـــه التـــربع بصـــفة الصـــحة وبـــالرديء علـــاملكســـرة علـــي الصـــحيحة؛  ى اجليـــد خبـــالف ألن ل

  .  العكس

إن  : )٣(طريقــا آخــر يف ضــبط التفــاوت بــني الــدينني فقــال ]أ/١١٨[ /وســلك الغــزايل

نع خر إال مبعاوضة كاختالف يف اجلنس فإنه ميكان التفاوت مينع استيفاء أحدمها عن اآل

 ، فــإن كــان ال حيتــاج إىلعكســه إال مبعاوضــة مل تصــح احلوالـةأخـذ الــدراهم عــن الـدنانري و 

، فــإن أوجــب القبــول كإعطــاء اجليــد عــن الــرديء وعكســه إال مبعاوضــة مل تصــح معاوضــة

معاوضــة فــإن أوجــب القبــول كإعطــاء اجليــد عــن الــرديء  احلوالــة، فــإن كــان ال حيتــاج إىل

قبولــه صــحت وإن مل  ىملؤجــل حيــث جيــرب املســتحق علــوالصــحيح عــن املكســر وتعجيــل ا

  .)٥(فإنه جيوز برضى مستحقه فوجهان )٤(يوجبه لكن جيوز كإعطاء اجليد عن الرديء

 الصـحيح أنـه جيـب قبـول األجـود ممـا عليـه مـن ىوما ذكره يف القسم الثاين مفـرع علـ

، وقــد تقــدم يف الســلم وهــو اختيــار منــه للوجــه املرجــوح أن احلوالــة تصــح باملفضــول نوعــه

                                  

  . كما قال املصنفاملتويل أي، ه عن صاحب التتمةنقلفقد ) ٥/١٣١(العزيز للرافعي  :انظر )١(

  ).٩١، ٤/٩٠(ي �اية احملتاج للرمل :انظر )٢(

  ).٣/٢٢١(، والوسيط للغزايل )٥/١٣١(العزيز للرافعي :انظر )٣(

 .)كإعطاء الرديء عن اجليد ) ( ز(يف  )٤(

 ).٣/٢٢٢(الوسيط للغزايل  :انظر )٥(



 

١٦٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

ــ خــــالف يف صــــحة احلوالــــة  الفاضــــل ومــــا ذكــــره يف القســــم الثالــــث يقتضــــي إثبــــات ىعلــ

  .الرديء وهو شيء انفرد به واملعروف املنع )١(املفضول كاجليد عن بالفاضل على

   :للدين أن يكون الزما :الثاني الشرط

، والـالزم يف احلـال مـا لـيس بـالزم يف احلـال أو إىل، الزم يف احلال ينقسم إىل والدين

  .ينقسم إىل مستقر وغري مستقر

فأما املستقر فتجوز احلوالة به وعليه كثمن املبيع بعد القبض واللزوم وعـوض القـرض 

فـق الـدينان يف سـبب الوجـوب أو اتوبدل املتلفات وأرش اجلنايات إذا كانـت نقـدا سـواء 

غـري  )٣(فأمـا )٢(خـر عـن قـرض أو أجـرة أو مثـنكما لو كان أحـدمها عـن جنايـة واآل  ختلفاا

  :واز احلوالة به وعليه ثالثة أوجهاملستقر ففي ج

   .ملنع كدين السلم وقد مر يف البيعا: أصحها

  .)٤(غريه اللزوم واالستقرار وإىل مصريه إىل وأما ما ليس بالزم يف احلال فيقسم إىل

 ىاللـزوم واالسـتقرار كـثمن املبيـع يف زمـن اخليـار تفريعـا علـ ما مصـريه إىل :القسم األول

ففــي جــواز احلوالــة بــه بــأن حييــل املشــرتي البــائع ، الصــحيح أن اخليــار ال مينــع نقــل امللــك

  :ى املشرتي به وجهانرجل به وعليه بأن حييل البائع عل ىعل

  ]   ب/١١٨[ /.)٥(بده القاضي أبو الطيب وصاحب املهذال وهو ما أور : أحدمها

، إن أو اسـتيفاءأن احلوالة معاوضـة  ىعل )٦(نعم وبنامها املاوردي واملتويل: وأصحهما

ــــا معاوضــــة فهــــي   ــــا اســــتيفاء صــــحتقلن ــــع يف زمــــن اخليــــار، وإن قلن ،كالتصــــرف يف املبي

                                  

 ).علي ) ( ز(يف  )١(

  ).٣٦٠، ٤/٣٥٩(، حبر املذهب للروياين ) ٣٠، ٥/٢٩(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

 .)وأما ) ( ز(يف  )٣(

  .)٣٦٠، ٤/٣٥٩(، حبر املذهب للروياين ) ٣٠، ٥/٢٩(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٤(

 ).٢/٢٨١(املهذب للشريازي : انظر )٥(

  .)٣٦٠، ٤/٣٥٩( حبر املذهب للروياين، ) ٣٠، ٥/٢٩(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٦(



 

١٦٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

   .يصح ففي انقطاع اخليار �ا وجهانفإن قلنا ال 

 )٢(فاق عليـهيبطل اخليار، وادعى اإلمام االت ال )١(وإن قلنا يصح قال اإلمام والغزايل

، واخلـالف  الشـيخ أبـو علـي واختـاره أنـه يبطـل فإن فسخ البيع بطلت احلوالـة والـذي نقلـه

هــذا فــإذا أحــال املشــرتي  ىكــاخلالف يف صــحة بيــع املبيــع مــن بايعــه يف مــدة اخليــار وعلــ

املشــرتي مل  ىالبـائع علـ، وإن أحــال باحلوالـةثالــث بطـل خيارمهـا معــا لرضـامها  ىالبـائع علـ

  .)٣(يبطل خيار املشرتي إال أن يوجد منه رضاً وقبول

ففــي جــواز ، )٤(اللــزوم واالســتقرار كنجــوم الكتابــة مــا لــيس مصــريه إىل :القســم الثــاني

  :احلوالة عليها و�ا ثالثة أوجه

   .)٥(وبه أجاب القاضي والبغوي املنع واختاره اإلمام: أحدها

  .استيفاء )٦(القولني بأ�ا ىجوازمها وخرجه بعضهم عل عن ابن سريج: وثانيها

العبـد  ىوهو قول العراقيني أنه ال جيوز احلوالة عليها بأن حييل الَسـيد علـ: وأصحهما

هذا يربأ العبد ويعتق ويلزم  ىمن له عليه دين فعل ىوجيوز �ا بأن حييل العبد به سيده عل

                                  

  ).٢٢٢، ٣/٢٢١(الوسيط للغزايل  :انظر )١(

 . )٥١٥، ٦/٥١٤( �اية املطلب للجويين :انظر )٢(

  ).٢٢٢، ٣/٢٢١(،  والوسيط للغزايل )٥١٥،  ٦/٥١٤(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

هو الوقت الذي حيل فيه األداء ألن األداء اليعرف إال بالنجم مث توسعوا حىت مسوا :النجم  )٤(

  .الوظيفة جنما لوقوعها يف األصل يف الوفت الذي يطلع فيه النجم

  ).٢/٥٩٣(املصباح املنري : انظر

  .إعتاق اململوك يدا حاال ورقبة ا ماال حىت اليكون للموىل سبيل على إكسابه: الكتابة

 ). ١٥٤ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

، الوسيط للغزايل )٤/١٨٧( يالتهذيب للبغو  ،)٦/٥١٤( �اية املطلب للجويين :انظر )٥(

)٣/٢٢٣.( 

  ).علي القول أ�ا (  )ز(يف نسخة  )٦(



 

١٧٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

   .)٢(عليه )١(الدين يف ذمة احملال

دفعــة واحــدة أو بــالنجم األخــري جــاز؛ إن أحــال العبــد جبميــع النجــوم : اإلمــاموقــال 

، ولـو أحـال السـيد عليـه بـالنجم األخـري مل يصـح ى احملال عليهالدين عل ىألنه يعتق ويبق

   .)٣(إذ لو صح لعتق ولو عتق برئ ولو برئ سقط دين احملتال ولبعضهم فيه كالم

، الستقراره وال يصح قبلـه لتزلزلـه ابة بعد احمللصح احلوالة مبال الكتت: وقال اجلرجاين

  . )٤(وكالم احملاملي موافقه

ينبـين علـى أنـه : قـال يف التتمـة ،عبده دين معاملة فأحـال عليـه ىولو كان للسيد عل

   )٥(لو عجز نفسه هل يسقط ذلك الدين؟

   .)٧(وبه أجاب ابن الصباغ )٦(إن قلنا يسقط مل يصح وإال صحت وهذا يصح

  .ومن هذا القسم اجلعل يف اجلعالة ،)٨(هو املذهب: الروياينوقال 

  اخلالف املذكور يف الرهن به، [والقياس أن جييء يف احلوالة به وعليه : قال الرافعي

بعــد العمــل  )٩(]ه املتــويل جــواز احلوالــة بــه وعليــهوالــذي أجــاب بــ ]أ/١١٩[ /ويف ضــمانه

                                  

 ).املال (  )ز(يف  )١(

 ).٣/٢٢٣( الوسيط للغزايل :انظر )٢(

 .)٦/٥١٥(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

 ).٢/٢٣١(لزكريا األنصاري  ، وأسىن املطالب)٦/٢٨١( البيان للعمراين :انظر )٤(

  .كتاب احلوالة  الفرع الذى بعد املسألة السادسة  يف )٢٣٢ص( التتمة للمتويل :انظر )٥(

 .)أصح ) ( ز(يف  )٦(

  . كتاب الشامل البن الصباغ خمطوطا  ما زال) ٧(

 ).٢/٢٣١( أسىن املطالب لزكريا األنصاري، و )٦/٢٨١( البيان للعمراين :انظر

  .)٥/٤٤٨( حبر املذهب للروياين :انظر) ٨(

  ).ز(ساقطة من مابني املعقوفتني  )٩(



 

١٧١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .)١(ىانته .بلهومنعهما ق

  .)٢(قبل متام العمل وقطع املاوردي باملنع

ســان جــاز إن قلنــا إن ىولــو أحــال مــن عليــه الزكــاة الســاعي بالزكــاة علــ: قــال املتــويل

  .)٣(، وإن قلنا بيع فالاحلوالة استيفاء

عنــد األداء   )٤(هانــةاخلــالف يف وجــوب اإل ىوأمــا احلوالــة باجلزيــة فيظهــر أن خيــرج علــ

   .كما سيأيت يف التوكيل بأدائها

، فـإن كـان إذا كان مثليا كاحلبوب واألمثـان احلوالة به أو عليه فذلككل دين جوزنا و 

   .)٥(متقوما كالعبد والثوب فوجهان أصحهما عند ابن الصباغ املنع

  .)٦(هو املشهور: وقال الروياين

وهو ما أورده املاوردي الصـحة يف كـل مـا صحهما عند غريه وهو قول ابن سريج، وأ

  .)٧(وجب بقرض أو إتالفيثبت يف الذمة بعقد السلم إذا 

   .)٨(نه ال جتوز احلوالة إال بالنقدين خاصة وهو ضعيفأ: وفيه وجه ثالث

حلتـك أفلـو قـال  .ويشرتط يف الدين احملال به وعليه أن يكونا معلومني قـدرا ووصـفا

                                  

  ).٥/١٣٠(العزيز للرافعي: انظر )١(

  .يللماورد ي الكبرياحلاو  مل أجد املسألة يف )٢(

  .كتاب احلوالة  املسألة السابعة يف) ٢٣٣، ٢٣٢ص( التتمة للمتويل :انظر) ٣(

ـــــه تعـــــاىلا )٤( ـــــا مـــــأخوذة مـــــن قول ـــــْم َصـــــاِغُرونَ { : إلهانـــــة هن َـــــٍد َوُه َـــــَة عـــــن ي  } حـــــىت يـُْعطُـــــوا اْجلِْزي

ــــــة[ ــر} صــــــاغرون { فقولــــــه تعــــــاىل  ]٢٩:التوب ــر. أي عــــــن قهــــ ــرآن وإعرابــــــه :انظــــ  معــــــاين القــــ

  .)٢٨٢/ ٢( ، وتفسري البغوي )١٩٩/ ٣( ، ومعاين القرآن الكرمي)٢/٤٤٢(

  .)٥/١٣٠(العزيز للرافعي :انظر .كتاب الشامل البن الصباغ خمطوطا  ما زال )٥(

  .)٥/٤٤٧( حبر املذهب للروياين :انظر )٦(

  ).٦/٤١٩(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٧(

 ).٤/٣٠٢(العزيز للرافعي :انظر )٨(



 

١٧٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

فـالن ومهـا ال يعلمـان قــدره أو أحـدمها مل يصـح ويف جـواز احلوالـة بإبـل الديــة  ىمبالـك علـ

   .)١(ا يف صحة احلوالة يف املتقومات وجهانوعليها تفريع

عليــه  وا�ــيننســان عمــدا أو خلــع ســنه إقــوالن، كمــا لــو أوضــح رأس : وقــال البغــوي

جــواز املصــاحلة  ىاجلــاين األول يبــين علــ ىاجلــاين الثــاين عليــه علــ رأس آخــر فأحــالأوضــح 

   .، واألصح أنه ال يصح للجهل بصفا�اكما تقدم  واالعتياض عنهما

لو أوضحت امرأة رجـال متزوجهـا واخلالف خمرج من قولني نص عليهما، فيما  :قيل

  .)٢(رش هل يصح؟باأل

  

  :مسائل ىيشتمل عل :فصل

ذمــة  إىل )٣(إذا صــحت احلوالــة بــريء احمليـل مــن ديــن احملتــال وانتقـل حــق احملتــال :ىاألولـ

لو أفلس احملال عليه أو مـات أو  ، حىت)٥(عليه من دين احمليل )٤(احملال عليه وبريء احملال

اعتــاض عــن الــدين شــيئا ، كمــا لــو وحلــف مل يكــن للمحتــال أن يرجــع علــى احمليـل جحـد

احمليــل إن طــرأ إفــالس أو جحــود مــن  وتلــف يف يــده، ولــو شــرط يف احلوالــة الرجــوع علــى

  .احملال عليه ففي صحة احلوالة وجهان

   .)٦(فإن صحت ففي صحة الشرط وجهان

                                  

،  وكفايــة النبيــه )١٣/٤٢٨( ، و ا�مــوع تكملــة املطيعــي)١/٣٣٧(املهــذب للشــريازي  :انظــر )١(

 ).١٠/١٠٤(البن الرفعة 

  ).٤/١٦٢( يالتهذيب للبغو  :انظر )٢(

 ).احملال (  )ز(يف  )٣(

 ).احملتال (  )ز(يف  )٤(

  .)١٠٥ص( والتنبيه للشريازي، )١٠/١٠٢( �اية املطلب للجويين :انظر )٥(

، روضة الطالبني  )بعدها وما ٥/١٣٢(العزيز للرافعي ، )٣/٢٢٣( الوسيط للغزايل  :انظر )٦(

  .)١٣/٤٣٥(ي ، ا�موع تكملة املطيع)٤/٢٣٢(للنووي 



 

١٧٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

عليــه فوجهــان  يقبضــه مــن احملــال ال يــربأ ذمــة احمليــل مــن الــدين حــىت ولــو شــرط أن

جريــان لفــظ  علــى] ب/١١٩[ /فيمــا إذا اتفقــا القــولني اآلتيــني خرجهمــا املــاوردي علــى

  . )٢(أردت الوكالة )١(]بل [ وقال احملتال أردت احلوالة، وقال احمليل به  احلوالة

غـره سـواء أربعـة أوجـه، احملتال ففـي ثبـوت اخليـار لـه  ولو كان اإلفالس مقارنا وجهله

   :أو قال أنه ملكي أو سكت

  .يثبت وصححه الغزايل خاصة: أحدها

   .ال: وأصحها

   .واختاره الشيخ أبو حامدن شرط ثالثة ثبت اخليار وإال فال، البن سريج أنه إ: وثالثها

   .)٣(هو أشبه: وقال سليم

   .)٤(وهو خطأ: وقال املاوردي

  وقرب اإلمام اخلالف من اخلالف يف أن خيار ا�لس والشرط هل يثبت يف احلوالة ؟ 

يف احلوالــــة املعاوضــــة أو  )٥(]ى أن املغلــــبعلــــ[واخلــــالف يف ذلــــك كلــــه مبــــين : قــــال

  . )٦(االستيفاء

  : فروع

بنامهـا  :لو احتال بشرط أن يعطيه احملال عليه بالدين رهنـا ففـي صـحتها وجهـان :األول

                                  

  ).ز(ساقطة من  )١(

 ).٦٢ص(، املنهاج للنووي )٤٢٨، ٦/٤٢٧(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

، النجم الوهاج للدمريي )٥/١٣٣(، العزيز للرافعي )٣/٢٢٤(الوسيط للغزايل :انظر )٣(

)٤/٤٧٦.(  

 .)٦/٤٢٣(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٤(

 ).ط(ساقطة من ) ٥(

  .)٦/٥٣١(�اية املطلب للجويين : انظر )٦(



 

١٧٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

   .ى أ�ا بيع فيصح، أو عقد إرفاق فيبطل الشرطعلاملاوردي 

   .)١(، أو دين بدين فال يصحى أ�ا بيع عني بدين فيصحويف احلوالة وجهان مبنيان عل

 ىأ�ـا بيـع ومينـع علـ ىوجيري اخلالف فيما إذا شـرط أن يكـون بـه ضـامن فيجـوز علـ

ــه علــىا وحكــى .)٢(خــراآل اثنــني عشــرة كــل واحــد مخســة  إلمــام اخلــالف فيمــا إذا كــان ل

  .)٣(فاحتال بشرط أن يضمن كل منهما عن صاحبه اخلمسة

  

  .)٤(مؤجل حلت احلوالة مبوت احملال عليه دون احمليل لو احتال مبؤجل على :الثاني

  

،  ظهر احملال عليه عبدا فإن كان ألجنيب وللمحيل دين يف ذمته صـحت احلوالـة :الثالث

معســـر ويتبعـــه بعـــد العتـــق ويف اخليـــار والرجـــوع يف احملـــال للخـــالف  كمـــا لـــو أحـــال علـــى

  ،)٥(ن يرجعوأوىل بأاملتقدم يف املعسر 

ه إن كان كسـوبا تعلـق الـدين بكسـبه، وإن مل يكـن  أن )٦(وإن كان للمحيل ففي التقريب 

                                  

 .)٦/٤٢٠(احلاوي الكبري للماوردي : انظر )١(

 .املصدر السابق: انظر )٢(

ألـف كـل  اثنـني ىإذا كـان لـه علـ، وصـورها اإلمـام مبـا )٦/٥٢٩(�ايـة املطلـب للجـويين : انظـر )٣(

 ...واحد مخسمائة

 الشـرواين يحواشـ ،)٣/١٩٣(مغين احملتاج للشربيين  ،)٤/٤٧٦(ي النجم الوهاج للدمري  :انظر )٤(

  ).٥/٢٣١(على التحفة 

  .)وما بعدها ٤/٢٣٢(روضة الطالبني  للنووي ،)وما بعدها ٥/١٣٣(العزيز للرافعي: انظر )٥(

   .، وهو مازال خمطوطاالقفال الكبري الشاشيبن لقاسم كتاب التقريب هو ألىب احلسن ا) ٦(

ازدادت طريقــة أهــل العــراق بــه إن كتابــه التقريــب قــد ختــرج بــه فقهــاء خراســان و : قــال العبــادي

وقد أثىن البيهقي على التقريب يف ضمن رسالة كتبها الشيخ أيب حممد حيثه فيها على   .حسنا

لشـافعي فقـال مث نظـرت يف كتـاب نقل كالم الشافعي باللفظ ويذكر له سبب مجعـه لنصـوص ا

  =         فيما حكاه التقريب وكتاب مجع اجلوامع وعيون املسائل وغريها فلم أر أحدا منهم



 

١٧٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

   .)١(كسوبا تعلق بذمته

عبــد ال يســقط ، وقلنــا ملــك الديــن قبــل أن ميلكــه إن كــان لــه يف ذمتــه: وقــال اإلمــام

مـن ال ديـن  ى، وإن مل يكن له عليه ديـن فهـي حوالـة علـ، فهو كما لو كان ألجنيبالدين

  ...مان العبد عن سيده باإلذن وسيأيتفإن صححناها وجعلناها ضمانا فهو ض، عليه

تصــور أن يثبــت للســيد إذ ال ي )٢(غــري هــذين النقــدين وال وجــه لصــحة احلوالــة علــى: قــال

ألجنيب ومل يكـن للمحيـل  حكمه لو كان بذمته أو كسبه وال خيفى دين يتعلقعبده  على

   .)٣(عليه دين

  

  

                                                                                          

وهــو يف النصــف األول مــن كتابــه أكثــر حكايــة أللفــاظ الشــافعي ، أوثــق مــن صــاحب التقريــب  =

ثرهـا وذهـاب أك منه يف النصف األخري وقد غفل يف النصفني مجيعـا مـع اجتمـاع الكتـب لـه أو

  .بعضها يف عصرنا انتهى

وحجـم التقريــب قريـب مــن حجـم الرافعــي وهــو شـرح علــى املختصـر جليــل اسـتكثر فيــه مــن 

نــه حيــافظ يف كــل مســألة علــى نقــل مــا نــص عليهــا أاألحاديــث ومــن نصــوص الشــافعي حبيــث 

ا عـن كتـب الشافعي يف مجيع كتبه ناقال له باللفظ ال باملعىن حبيـث يسـتغين مـن هـو عنـده غالبـ

  .الشافعي كلها

ومل أر يف كتـب األصـحاب أجـل منـه وقـد نسـبه بعـض املتقـدمني إىل القفـال : اإلسنوي قال

وقـال يف ، ي يف الطبقـات والرافعـي يف القضـاءوهو ما جزم به العباد، نفسه واملعروف انه لولده

  . أنه األظهر ويف تأريخ جرجان حلمزة السهمي ما يدل عليه :التذنيب

  .)وما بعدها ١/١٨٧(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 ).٦/٥٣٠(�اية املطلب للجويين : انظر )١(

 .)التقديرين ) ( ز(يف  )٢(

 .)٥٣١، ٦/٥٣٠( �اية املطلب للجويين :انظر )٣(



 

١٧٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

بــــــــد إن كــــــــان مأذونــــــــا لــــــــه صــــــــحت احلوالــــــــة، وال يــــــــربأ أن الع )١(ويف االستقصــــــــاء

، وإن نه كـاإلذن لـه يف القـبض مـن وكيلـهيعطيه العبد مما يف يده ألحىت ] أ/١٢٠[/السيد

  :مل يكن مأذونا فقوالن

   .ال يصح: أصحهما

  .يصح برضاه ويكون ضامنا: والثاين

مـا إذا  ىوبتقـدير صـحته فهـو حممـول علـ، ويف حكمه بصحة احلوالة يف املأذون نظر

  .)٢(تصرف السيد فيما يف يده يف بابه مل يكن عليه دين فإن كان تقدير حكم

رجــل مث اطلــع  ىإذا اشــرتي العبــد بــألف مــثال فأحــال املشــرتي البــائع بــالثمن علــ :الثانيــة

ة مـذهب الشـافعي أن احلوالـ ىفقد نص املـزين يف املختصـر خترجيـا علـى عيب به فرده، عل

   .تنفسخ وخترجيه معدود من املذهب

  :أ�ا ال تبطل، ولألصحاب طرق )٣(ص يف اجلامع الكبريون

  . )٤(أ�ا تبطل: أصحهما :بطال�ا قولنيأن يف : أصحها

                                  

عثمان بن عيسـى بـن دربـاس القاضـي ضـياء الـدين أبـو هو كتاب ل االستقصاء يف شرح املهذب) ١(

والكتــاب يف عشــرين جملــدا، . ، واالستقصــاء مــا زال خمطوطــااملــاراين مث املصــري عمــرو اهلــدباين

  .مات ومل يكمله

  .مبصر سنة اثنتني وستمائة وقد قارب التسعني سنة مصنف االستقصاء مات

  .)٨/٣٣٧(ي شهبة طبقات الشافعية البن قاض :انظر

  ).وما بعدها ٤/٢٣٢(ووي ، روضة الطالبني للن)وما بعدها ٥/١٣٣(العزيز للرافعي :انظر )٢(

  ).٢/٩٤(طبقات الشافعية للسبكي :انظر.  اجلامع الكبري للمزين )٣(

، التنبيه )٤/٤٧٧(، النجم الوهاج للدمريي )وما بعدها  ٥/١٣٤(العزيز للرافعي :انظر )٤(

  .)٦/٢٩١( ، البيان للعمراين)١٠٥ص(للشريازي 



 

١٧٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

، إن جعلناهـا معاوضـة القولني يف أن احلوالة معاوضـة او اسـتيفاء ىوبنامها مجاعة عل

بعيـب، فـإن االسـتبدال ال  )١(، كما لو اعتاض عن الثمن ثوبـا مث رد عليـه املعيـبمل تبطل

، وإن جعلناهــــا يبطــــل ويرجــــع املشــــرتي مبثــــل الــــثمن، لكــــن يف مســــألة اإلشــــهاد خــــالف

بإعطـــاء الصـــحاح مث رد املبيـــع  بـــدراهم مكســـرة وتـــربع ىكمـــا لـــو اشـــرت   ، اســـتيفاء بطلـــت

  .ب فإنه يسرتد الصحاح وكذا بالعكسبعي

  .القطع بالبطالن وصححه مجاعة: والثاين

 ،األكثـرين وضـعفه املـاوردي القطع بعدمه وصححه القاضي الطـربي ونسـبه إىل: والثالث

فمنهم من أنكر املنقول عن اجلامع وقال مل هاتني الطريقتني اختلفوا يف نصه،  وأصحاب

   .)٢(أجده فيه

ألكثـرون ومجعـوا بـني النصـني وأثبتـه اومنهم مـن قـال يرجـع عنـه إىل مـا يف املختصـر، 

ما إذا كان العيب حبيث ال ميكـن حدوثـه عنـد  محل ما يف املختصر على: أحدها: بوجوه

  . شرتي أو ميكن وأقر البائع بعدمهامل

   .الثاين على ما إذا ثبت عدمه ببينة وردهل ومحُ 

  .ال عليه أنه حييله من جهة الثمنما إذا ذكر احمل محل األول على :وثانيهما

   .ومحل الثاين على ما إذا مل يذكر ذلك

   . رضي احملال عليهأن احلوالة تفتقر إىل أن األول مفرع على: وثالثها

ـــى: ورابعهـــا ـــة عل مـــن ال ديـــن عليـــه ورضـــي احملـــال  محـــل األول علـــى مـــا إذا كانـــت احلوال

   .)٣(عليه

                                  

 .)املبيع ) ( ز(يف ) ١(

التنبيه  ،)٤/٤٧٧(ي النجم الوهاج للدمري  ،)وما بعدها  ٥/١٣٤(للرافعيالعزيز  :انظر )٢(

  ).٦/٢٩١( البيان للعمراين، )١٠٥ص( يللشرياز 

 ).وما بعدها  ٥/١٣٤(العزيز للرافعي: انظر )٣(



 

١٧٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

 عيب حبكم احلاكم ووافق احملتال علىوحمل القولني ما إذا وقع الرد بال: اورديقال امل

 ]ب/١٢٠[ /مل يوافـق عليـه أو وافـق ووقـع الفسـخ مـنمن، فـإن كـان أن احملال به هـو الـث

   .)١(غري حكم حاكم فال يبطل قطعا

مدة  فإن كان يفرد مع انقضاء اخليار، حملهما ما إذا وقع ال: أبو حامدوقال الشيخ 

صــحة  اخليــار انفســخت احلوالــة قطعــا، ســواء وجــد القــبض أم ال، وهــو تفريــع منــه علــى

   .)٢(احلوالة يف زمن اخليار

  :وقع الرد قبل قبض املبيع فطريقانولو 

  .إجزاء القولني: أشهرمها

   .)٣(قطع ببطالن احلوالة وضعفه اإلمامال: والثاين

املبيـع وهـو قبـل  احلوالـة بـالثمن قبـل قـبضومقتضي الطـريقني معـا جتـوز : رافعيقال ال

مـــا حيـــال بـــه وعليـــه،  )٤(]اســـتقرار[القـــبض غـــري مســـتقر، وقـــد اشـــتهر أن شـــرط احلوالـــة 

واستشـهد عليـه بـأن املـزين ع احلوالة بالثمن قبل قبض املبيـع، من إشارة إىل )٥(وللمسعودي

                                  

 .)٦/٤٢٦( احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )١(

 .)٢٢٣، ٣/٢٢٢( الوسيط للغزايل :انظر )٢(

  ).٦/٥٢٢(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

 ).ط(ساقطة من  )٤(

حممد بن عبد امللك بن مسعود بن أمحـد اإلمـام أبـو عبـد اهللا املسـعودي املـروزي هو : املسعودي )٥(

  .صاحب أيب بكر القفال املروزي أحد أصحاب الوجوه

  .كان إماما مربزا عاملا زاهدا ورعا حسن السرية

                                                               .شرح خمتصر املزين فأحسن فيه

  .تويف سنة نيف وعشرين وأربعمائة مبرو

واعلــــم أن كتــــاب اإلبانــــة للفــــوراين قــــد وقــــع يف بــــالد الــــيمن منســــوبا إىل : "قــــال ابــــن قاضــــى شــــهبة

كـذا نبــه عليــه املسـعودي هــذا غلــط فحيـث وقــع يف البيــان نقـل عــن املســعودي فـاملراد بــه الفــوراين  

   =                  ابن الصالح يف طبقاته وتبعه النووي يف تلخيصها ومل يتفطن الرافعي لذلك



 

١٧٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

   .)١(تعرض يف التصوير لقبضه هلذا املعىن

  :ئع الثمن من احملال عليه فطريقانقبض البايب بعد عولو وقع الرد بال

   .)٣(القطع بأ�ا ال تنفسخ )٢(عليأبو وهو ما أورده العراقيون والشيخ : أحدمها

وهو اختيار األكثرين طرد القولني وال فـرق يف ذلـك كلـه بـني الـرد بالعيـب  :وثانيهما

   .)٤(وبالتحالف وباإلقالة وخبيار احللف

   .)٥(املاوردي أ�ا ال تنفسخ بالتقابلومقتضي ما تقدم عن 

غـــرمي لـــه مث انفســـخ  داق بـــأن أحـــال الـــزوج الزوجـــة بـــه علـــىولـــو وقـــع ذلـــك يف الصـــ

احلوالـة حكمـه إذا رد املبيـع النكاح قبل الدخول برده أو فسخ بعيب فحكمه يف انفساخ 

  :بعيب، أو طلقها قبل الدخول فطريقان

   .إجزاء القولني كاالنفساخ: اأحدمه

أ�ـــا ال  :، ولكـــن أظهـــر القـــولني�ـــا ال تنفســـخ وبـــه قـــال ابـــن احلـــدادالقطـــع بأ: يهمـــاوثان

عليها بالصداق يف الصورة األوىل، وبنصـفه يف الثانيـة، ويأخـذه مـن  فريجع الزوج ،تنفسخ

   .احملال عليه

                                                                                          

وهـو كثـري النقـل عـن البيـان فـإذا نقـل عــن املسـعودي فـإن كـان بواسـطة صـاحب البيـان فـاملراد بــه   =

  انتهى " .ع عليه إذ ذاكالفوراين ومل ينبه عليه يف الروضة بل تابع الرافعي على ذلك وكأنه مل يطل

 ).١/٢١٦(الطبقات البن قاضى شهبة  :انظر

 ).١٣٦، ٥/١٣٥(العزيز للرافعي: انظر )١(

  .االمام شيخ الشافعية، أبو علي احلسني بن صاحل بن خريان، البغدادي الشافعي )٢(

  .ئةاتويف لثالث عشرة بقيت من ذي احلجة سنة عشرين وثالث م

  .)٢٧٤ – ٢/٢٧٣( ":طبقات الشافعية" :انظر

  ).٥/١٣٧(العزيز للرافعي :انظر )٣(

 .)٥/١٣٧(العزيز للرافعي :انظر )٤(

 .)٦/٤٢٦( احلاوي الكبري للماوردي : انظر )٥(



 

١٨٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

ــــب الــــزوج بنصــــف الصــــداق يف مســــألة  ــــه ويطال وإن قلنــــا يبطــــل فلــــيس هلــــا مطالبت

  .)١(الطالق

  

إذا أحال املشرتي البائع بالثمن، فريجع املشـرتي  نفسخ احلوالة فيماقلنا ال ت إن :التفريع

ال احلوالـة فلـيس ، فإن كـان البـائع قـبض مـبالثمن على البائع وليس له مطالبة احملال عليه

، وهـــل يغـــرم ، وإن مل يكـــن قبضـــه فلــه أن يقبضـــهعليــه رد عينـــه إىل املشـــرتي ولــه رد بدلـــه

  :جهانفيه و  ؟للمشرتي قبل قبضه

 )٤(وصــححه الرويــاين] أ/١٢١[ /،)٣(وجــزم بــه البنــدنيجي، )٢(عنــد اإلمــامأصــحهما 

   .نعم: األصحاب ونسبه إىل

   .)٥(ال :وأصحهما عند الصيدالين وغريه كما قال الرافعي

اء، فعلــى األول مطالبتـــه، بــر إن احلوالــة اعتيــاض أو أ أبــو حممــد علـــىوبنامهــا الشــيخ 

ـــه إشـــكال ـــائوعلـــى الثـــاين ال، وفي ـــة الب ـــاين فالظـــاهر أن للمشـــرتي مطالب ـــا بالث ـــإن قلن ع ، ف

، وإن أنه ال ميلك مطالبتـه بـهوفيه وجه بعيد بتحصيله من جهة احملال عليه حىت يغرم له، 

رتي ويتعـني حقـه املشـ قبض املال من احملال عليـه رده علـىقلنا ينفسخ فإن كان البائع قد 

، وإن مل ولـيس لـه رد املقبـوض علـى احملـال عليـها رد بدله ، وإن كان تالففيه إن كان باقيا

ويف وقوعـــه عـــن املشـــرتي ، فـــإن فعـــل مل يقـــع القـــبض عنـــه، يكـــن قبضـــه فلـــيس لـــه قبضـــه

  :وجهان

                                  

  .)٤/٤٧٧(ي ، والنجم الوهاج للدمري )٥/١٣٨(العزيز للرافعي :انظر )١(

 .)٥٢٢،  ٦/٢١( للجويين �اية املطلب :انظر )٢(

 ).٥/١٣٤(للرافعيالعزيز  :انظر )٣(

  ).٥/١٥٤( حبر املذهب للروياين :انظر )٤(

 ).٥/١٣٤،١٣٥(العزيز للرافعي: انظر )٥(



 

١٨١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

هر قبــل الــزوال مــد مــن اخلــالف يف أن مــن حيــرم بــالظوقر�مــا أبــو حمال، : أصــحهما 

   )١(هل تنعقد صالته نفال؟

  )٢(اجلواز؟ نسخ هل يبقى الف يف أن الوجوب إذاوشبهه الغزايل باخل

املشــرتي بــالثمن مث رد املبيــع عليــه بعيــب  و أحــال البــائع مــن لــه عليــه ديــن علــىولــ

  :فطريقان

ال مــال احلوالــة مــن املشــرتي أم ســواء قــبض احملتــالقطــع بأ�ــا ال تنفســخ، : أصــحهما

   .بثالث )٣(]احلق[لتعلق ال؛ 

القاضـي الطـربي هـذا الطريـق فيمـا إذا أحالـت الزوجـة  ىوحكـطرد القولني، : والثاين

  .قع الفراق قبل الدخول وبعد القبضبصداقها أجنبيا مث و 

مل  وإنى البــائع إن كــان قــبض مــال احلوالــة، ال ينفســخ رجــع املشــرتي علــ: فــإن قلنــا

  .)٤(القبض الوجهان املتقدمان يكن قبضها ففي توقف رجوعه على

  

  

  

  

  

  

  

                                  

 ).٥٢٢، ٦/٥٢١(�اية املطلب للجويين : انظر )١(

 ).٣/٢٢٦( للغزايل الوسيط :انظر )٢(

 .)ز(من  ساقطة) ٣(

 ).١٠/١١٧(البن الرفعة كفاية النبيه   ،)١٣٥، ٥/١٣٤(العزيز للرافعي :انظر )٤(



 

١٨٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  :التنازعفي : الباب الثاني

  :وفيه مسائل

ملشـرتي بــالثمن فقـال العبــد أنــا ا وأحــال البــائع مـن لــه عليـه ديــن علــى بــاع عبـدا :األولـى

املشـرتي  عان واحملتال بطل البيع واحلوالة، فريد احملتال ما أخـذه علـىفإن صدقه املتبايحر، 

ه املتبايعــان بطــل البيــع يف وإن كذبــه احملتــال وصــدقة البــائع كمــا كــان، ويبقــي حقــه يف ذمــ

أو يبتـدأ حسـبة، وال وأما احلوالة فال تبطل إال بإقامة البينة باحلريـة يقيمهـا العبـد حقهما، 

أو بأن يقر احملتـال  ن احلوالة بالثمنأ، و ماها واحد من املتتابعني ألنه كذ�يتصور أن يقيم

  .)١(بغريه صدق بيمينه ]ب/١٢١[ /أ�ا أ�ا بالثمن، فلو ادعى

 باتفــاق املتبــايعني فيحمــل ذلــك علــى ألنــه حــريف إقامــة العبــد هــذه البينــة إشــكال؛ و 

لقاضي الطربي عنـه هـي الصورة اليت ذكرها ا أقامها قبل تصديق املتبايعني له، أو على أنه

املشـــرتي األول  وأحـــال البـــائع األول علـــى )٢(عبـــدا بـــألف وقبضـــه مث باعـــه مـــا إذا اشـــرتى

والعبــد الثــاين،  حريــة العبــد دون املشــرتي املتبايعــان األول علــى ، مث تصــادقبــالثمن أجنبيــا

  . كم حبريته وحيتاج إىل إقامة البينة �اال حيُ 

، فإن حلف بقيـت هلما بينة فلهما حتليف احملال على نفي العلم بذلكفإن مل يكن 

   .)٣(أخذ املال من املشرتيوللمحتال  حقه، احلوالة يف

   .بشيءاحمليل  وال يرجع املشرتي على: )٥(والروياين )٤(والبغوي، قال البندنيجي، وسليم

                                  

روضة الطالبني   ،)وما بعدها  ٥/١٣٩(العزيز للرافعي ،)٦/٥١٧( �اية املطلب للجويين :انظر )١(

 .)١٠/١١١(، كفاية النبيه البن الرفعة ) ٤/٢٣٥(للنووي 

 .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من ) باع (  )ط(يف ) ٢(

روضة  ،)وما بعدها  ٥/١٣٩(العزيز للرافعي  ،)٦/٥١٧( للجويين�اية املطلب : انظر )٣(

 ).١٠/١١١( البن الرفعة، كفاية النبيه ) ٤/٢٣٥(للنووي الطالبني  

 ).٤/١٦٤(التهذيب للبغوي : انظر )٤(

  ).٤٥٦، ٥/٤٥٥( حبر املذهب للروياين: انظر )٥(



 

١٨٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

أنــه يرجــع بــه وجيــوز أن : اضــي ابــن كــج وابــن احلــداد وأيب علــيوعــن أيب حامــد والق

 خيــرج لــو بــاع الســيد النجــوم وأبطلنــا البيــع فقبضــهما املشــرتي هــل يصــح ويعتــق الكاتــب؟

   .)١(هان املتقدمانفيه الوج ؟وهل له الرجوع قبل دفع املال إىل احملتال

، مث إن جعلنا اليمني املردودة كـاإلقرار احملتال عن اليمني حلف املشرتي )٢(لوإن نك

بطلت احلوالة أو كالبينة فاحلكم كمـا إذا حلـف وينبغـي إذا جعلناهـا كالبينـة أن ال حيلـف 

أنــه زعــم البــائع املشــرتي، هــذا كلــه فيمــا إذا وقــع التعــرض يف احلوالــة للــثمن فــإن مل يقــع و 

املشرتي فإن أنكر املشرتي أصل الدين صـدق بيمينـه، فـإن تسـلمه  أحال بدين أخر على

ن اعتربناه فهو مـدع ، وإاحملال عليه فال اعتبار بإنكاره وأنكر احلوالة به فإن مل يعترب رضي

وفيــه اخلــالف املعـروف يف نظــريه يف البيـع وغــريه وفيــه ئع مــدع صـحتها، والبـا فسـاد احلوالــة

   .)٣(نظر

بغـــري الـــثمن صـــدق بيمينـــه وحيلـــف علـــى نفـــي  احملتـــال أن احلوالـــة وقعـــت ولـــو ادعـــى

 وقعـت بـه مسعـت أل�مـا مل يكـذباها، ، ولو أراد البائع أو املشـرتي إقامـة البينـة بأ�ـاالعلم

  .)٤(لة للحرمة األصلية وليس ذلك بشرطوالشافعي واألصحاب تعرضوا يف املسأ

  

لفـظ لزيـد يقتضـي  عمرو مثلها فصـدر منـك ىولك عل إذا كان لزيد عليك مائة :الثانية

وكالــة أو حوالــة فإمــا يف أن الصــادر  ]أ/١٢٢[/ عمــرو مث اختلفتمــا أن يأخــذ مالــك علــى

  .جريان لفظ احلوالة أو ال أن يتفقا على

  

                                  

 ).٥/١٣٩(العزيز للرافعي  :انظر )١(

  .امتنع منها: نكل عن اليمني أي )٢(

 ).٢/٦٢٥(املصباح املنري : انظر

 .) ٤/٢٣٥(روضة الطالبني  للنووي  ،)٥/١٤٠(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

  ).١٣/٤٤١(ا�موع تكملة املطيعي  :انظر )٤(



 

١٨٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  :يتفقا عليه وله صورتان )١(]ال[أن  :الحالة األولى

  

بــل وكلتــك يف أن تقــبض لــه نــت أعمــرو وتقــول  أن يقــول زيــد أحلتــين علــى :أحــدهما

ة أو لفـظ فأنت املصدق يف نفي احلوالة بيمينك سواء تنازعتما يف أن الصادر لفـظ الوكالـ

انـــك أردت  )٢(]أنـــت[أن الصـــادر أقـــبض مـــن عمـــرو وادعيـــت  احلوالـــة أو توافقتمـــا علـــى

الواقـع لفـظ أقـبض أن  يد بل أردت احلوالة، وقال القاضي إذا اتفقتمـا علـىالوكالة وقال ز 

عمــرو فلــيس لــه القــبض بعــد  ميــني مث إن مل يكــن زيــد قــبض مــا علــى إنــك ال حتتــاج إىل

الصــحيح أن إنكــار الوكالــة عــزل  معــزوال عــن الوكالــة الــيت زعمهــا علــىحلفــك ألنــه صــار 

 ؟كان لك عليـه، وهـل لزيـد مطالبتـك بدينـه  فليس بوكيل وال حمتال ولك مطالبة عمرو مبا

  :فيه وجهان

  .)٣( نعم: صحهماأ

كــان قــد ينبغــي أن ال يطالــب هنــا قــوال واحــدا خبــالف مــا إذا  : ال صــاحب البيــانوقــ

عمـرو وبـريء عمـرو مث إن كـان باقيـا فلـك أخـذه إال أن  قبض ولو كان قد قبض ما على

  ممتنعا من حق زيد فيكون له أخذه، كون ت

  .)٤(فيه الوجهان ؟وهل له مطالبتك حبقه

كــه حقــه منــك هــل لــه أن ميل مل يصــل إىلوأمــا يف البــاطن فــإذا هــذا كلــه يف الظــاهر 

ه ألنـــ، وإن كـــان تالفـــا فلـــيس لزيـــد مطالبتـــك بدينـــه حبـــبس حقـــه ممـــا لـــك وأنـــت ظـــامل لـــه

  .وفاه بزعمه وبريء احملال عليه على كل تقديراست

، )٥(التـََّقـاصِّ ن تلف بتقصري ضـمن ويـأيت أقـوال وهل يضمن زيد املقبوض لك نظر إ

                                  

  ).ز(ساقطة من ) ١(

 .)ط( من ساقطة) ٢(

 ).٤/٢٣٦(روضة الطالبني  للنووي  ،)٥/١٤٠(العزيز للرافعي :انظر )٣(

 ).٢٩٧، ٦/٢٩٦( البيان للعمراين :انظر )٤(

  =أن يثبت لكل من شخصني على اآلخر دين جبهة واحدة أو جهتني،: حقيقة أقوال التقاص) ٥(



 

١٨٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

 )٢(] فعلـى[ ، )١(يضـمن: ال يضـمن، وقـال البغـوي: ونكثـر وإن تلف بغري تقصري قال األ

  .التـََّقاصِّ إن قلنا يرجع عليه جاءت أقوال هذا 

  

وحقــي بـاق عليــك  )٣(أن يــنعكس احلـال فيقـول زيــد وكلتـين يف القـبض :الصـورة الثانيـة

فـــالس عمـــرو إعنـــد  )٤(وتظهـــر فائـــدة هـــذا االخـــتالفأنـــت بـــل أحلتـــك عليـــه، وتقـــول 

ق زيـد بيمينـه فـإن ، فاملصـدَ االخـتالف علـى عـدم جريـان احلوالـة التصوير كمـا تقـدم مـنو 

نكـار املوكـل عـزل إحلف نظر إن مل يكن قد قبض املال من عمـرو فلـيس لـه قبضـه؛ ألن 

  :نك وجهانوله مطالبتك ويف مطالبتك عمرو بدي

  .)٥( نعم: الذي اختاره ابن كج وجزم به القاضي

ـــــىومهـــــا كـــــالوجهني فيمـــــا إذا ا: دي قـــــال املـــــاور  ـــــد عل ـــــه ضـــــمن  دعـــــى زي عمـــــرو أن

   ]ب/١٢٢[/بكذا

املضـمون  لـىفأنكر وأقام بينة  أنه ضـمنه بإذنـه يف األداء والرجـوع فغـرم هـل يرجـع ع

  ؟)٧()٦(عنه

                                                                                          

حيصــل التقـــاص بـــنفس : فـــاألظهر.. .فــإن كانـــا نقـــدا أو اتفقــا جنًســـا وحلـــوًال وســائر الصـــفات  = 

  .ثبوت الدينني

  ).١٠/٥٧٣(النجم الوهاج للدمريي : انظر

  ).٤/١٦٩( يالتهذيب للبغو  :انظر )١(

 ).ط(ساقطة من ) ٢(

  .)بالقبض ) ( ز(يف ) ٣(

 ).اخلالف (  )ز(يف  )٤(

 ).٤/٢٣٦(روضة الطالبني للنووي  ،)٥/١٤٠(العزيز للرافعي : انظر )٥(

  .)عليه ) ( ز(يف ) ٦(

 ).٦/٤٢٧(احلاوي الكبري للماوردي : انظر )٧(



 

١٨٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

تقــدير مث إن   )١(]كــل[ ت ذمــة عمــرو علــىئــال مــن عمــرو فقــد بر وإن كــان قــد قــبض املــ 

، وثانيهمـا أنـه ميلكـه اآلنفيـه وجهـان أصـحهما انـه ؟ كان املقبوض باقيـا فهـل ميلكـه زيـد

  .يطالبك حبقه ويرد املقبوض عليك مث توفيه انت من أي جهة أردت

ويطالبــك حبقــه  ن يــردهأيكــون خالفــا حمققــا بــل لــه  )٢(]ال[ويشــبه أن : قــال الرافعــي

، فلـو قـال األمـر إن مل الثـاين املقبـوض موقـوف )٣(ىعل: وله أن يأخذه حبقه، وقال اإلمام

اإلثبـــات  ن صــح قطعـــا لكــن قـــد حيتــاج إىلتـــك اآلحبقـــك فقــد وفي يصــدقين أن املقبــوض

أمانــة يف الصــحيح أنــه  ين علــىممــا يف يــده يعــ حوالتــهبصــورة القــبض كمــا ذكرنــا يف قــبض 

كمـا مـر يف بيـع املغصـوب مـن فـال حيتـاج إليـه   )٤(القول بأنـه مضـمون عنـه يده، فأما على

عليـــك دينـــه وقـــد يقـــع يف  ، وإن كـــان تالفـــا فـــإن تلـــف بتفـــريط ضـــمنه لـــك ولـــهالغاصـــب

الصـــــحيح وبــــــه جـــــزم املــــــاوردي  وإن تلـــــف بغــــــري تفـــــريط مل يضــــــمنه علـــــى ،)٥(التقـــــاص

  .)٦(والبغوي

  

  :ان لفظ احلوالة وفيه أيضا صورتانجري أن يتفقا على :الحالة الثانية

  

أن تقول أنت أيها الالفظ أردت به الوكالة ويقول زيـد القابـل بـل أردت احلوالـة  :األولى

  :فوجهان

  .سريج أن املصدق زيد بيمينه أحدمها عن ابن

مينـــك كمــا لــو كــان اجلــاري لفــظ أقـــبض، وهــو قــول املــزين أنــك املصــدق بي: وأصــحهما

                                  

  .)ز(ساقطة من ) ١(

  ).ز(زيادة من  )٢(

 ).ز(ساقطة من ) ٣(

  .)عليه ) ( ز(يف ) ٤(

  .)١٤٢، ٥/١٤١(العزيز للرافعي: انظر )٥(

  .)٤/١٧٠( يالتهذيب للبغو : انظر )٦(



 

١٨٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

ملفوفـا وادعـي موتـه والورثـة  كـانأصلهما ما لـو  : أن ابن سريج ذكر الوجهني وقال: وقيل

  .)١(ففي املصدق قوالنحياته، 

لـو قـال ملـن  الوكالة بلفظ احلوالـة حـىت انعقاد ىوهذا الكالم من األصحاب يدل عل

زيــد مبــايل عليــه يكــون وكالــة وقــد نقلــه املتــويل والبنــدنيجي عــن  ال ديــن عليــه أحلتــك علــى

عنـد اسـتعمال اللفـظ يف  وهذا على طريقة مـن ينظـر إىل املعـىن: ، قال املتويل)٢(ابن سريج

اري بينكمـا أحلتـك لفـظ اجلـوموضـع الـوجهني إذا كـان ال: ، وقـال اإلمـام)٣(غـري موضـوعه

  .)٤(عمرو بكذا على

عمـرو فـالقول قـول  املائـة الـيت يل علـى لـك علـي علـىأما لو قال أحلتك باملائة اليت 

   .)٥(زيد قطعا كذا قاله الرافعي وغريه

   .)٦(وظاهر كالم اإلمام أن فيه اخلالف وقطع هو به

، وإن قلنــا ت أنــتاحلوالــة وبــرأ ]أ/١٢٣[/ القــول قــول زيــد فحلــف بنيــة: فــإن قلنــا

  :قولك فاحلكم كما يف الصورة األوىل من احلالة األوىل إال يف أمرينالقول 

ن احملـال عليـه ال يـربأ أأن اإلمام ذكر عن رواية صاحب التقريب هنا وجها : أحدمها

  ؟)٧(حلوالة الفاسدة هل تقتضي الرباءةبقبض زيد وجعل اخلالف فيه كاخلالف يف أن ا

                                  

 .)١٠/١١٧(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )١(

  .حلوالةالفرع الرابع بعد املسألة الثانية من شروط ا) ٢٣٨ص( التتمة للمتويل :انظر )٢(

  .املصدر السابق: انظر )٣(

  ). ٥٢٧، ٦/٥٢٦(اية املطلب للجويين �: انظر) ٤(

ايـة النبيـه البـن ، كف)٢٣٧، ٤/٢٣٦( ي، روضـة الطـالبني للنـوو )٥/١٤٠(العزيز للرافعـي :انظر )٥(

ــنجم الوهــــــــــاج للــــــــــدمري )١٠/١٢٠(الرفعــــــــــة  ي ، ا�مــــــــــوع تكملــــــــــة املطيعــــــــــ)٤/٤٧٩(ي ، الــــــــ

)١٣/٤٤٤(.  

  ). ٥٢٧، ٦/٥٢٦(�اية املطلب للجويين  :انظر )٦(

  .املصدر السابق: انظر )٧(



 

١٨٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .ولك مطالبة عمرو مبالك وهو ضعيف احملال عليه علىزيد املال هذا يرد  وعلى

أن زيــدا لــو قــبض املــال بعــد التنــازع وحلفــك أنــه يكـــون  الثــاين أن املــاوردي حكــى

  .)١(أنه حوالة فاسدة ال وكالة فاسدة ىعل ءامضمونا عليه بنا

  

 احلوالـة وقـال زيـد مل أقبـل إال أن ينعكس احلـال فقلـت أنـت أردت بلفـظ احلوالـة :الثانية

 ســريج، وقيــاس قــول ابــن صــحاب أن املصــدق زيــد بيمينــهالوكالــة فقيــاس قــول املــزين واأل

  . مينك وهو األظهر عند صاحب البينةنك املصدق بيأ

 مرو باحملال به فإذا أخـذه كـان لـه، وعلـىهذا يربأ من دين زيد ولزيد مطالبة ع فعلى

  . )٢(انيةالصورة الثقول املزين واألصحاب التفريع كما تقدم يف تفريع 

يقبضـه فقيـاس قـول  ولو أحلتك على زيد علـى أنـين ضـامن املـال حـىت: قال الروياين

ــة فيصــح إذا قبــل احملــال عليــهاملــزين هــو ضــمان بلفــظ ا ، وقيــاس قــول ابــن ســريج أنــه حلوال

  .)٣(حوالة فاسدة اعتبارا بظاهر اللفظ وما اقرتن به من فساد الشرط

  

  

  

  

  

  

                                  

 .)٤٢٧، ٦/٤٢٦(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )١(

اية النبيـه البـن ، كف)٢٣٨، ٤/٢٣٧(ي ، روضة الطالبني للنوو ) ٥/١٤١(العزيز للرافعي :انظر )٢(

  .)١٠/١٢١(الرفعة 

 .)٥/٤٥٩( حبر املذهب للروياين :انظر )٣(



 

١٨٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  :الباب فروع نختم بها

  

حد احملتـال بـأن حييـل زيـد عمـرا علـى بكـر مث حييـل جيوز أن يتعدد احملال عليه ويت :األول

دد احملتـال بـأن حييـل ، وجيوز عكسـه وهـو أن يتحـد احملـال عليـه ويتعـبكر عمرا على خالد

بكــر  ى بكــر مث حييــل خالــد عبــد اهللا علــىبكــر مث حييــل عمــرو خالــدا علــ زيــد عمــرا علــى

عمرو مث ثبت لعمرو عليـك  عليه واحد، ولو أحلت زيدا على احملتالني واحملال فالتعدد يف

  .)١(مثل ذلك الدين فأحال زيدا عليك جاز

  

مخسـني فأحالـك  رجلـني مائـة بالسـوية وكـل واحـد ضـامن عـن صـاحبه لـك علـى :الثاني

، وإن خـرأحـدمها باملائـة بـرأ اآل ، وإن أحلـت زيـدا علـىزيـد بـرأ مجيعـا أحدمها باملائـة علـى

مـــن كـــل واحـــد مخســـني جـــاز وتـــربأ ذمـــة كـــل منهمـــا مـــن [علـــى أن يأخـــذ  أحلتـــه عليهمـــا

أيهما  من ]ب/١٢٣[/ املائة )٢(]أن يأخذ اليت ضمنها وإن أحلته عليهما على اخلمسني

  :وجهان: )٣(شاء ففي صحتها

هـذا ال تصـح احلوالـة بـدين فيـه  لشيخ أبو حامد منهمـا أ�ـا ال تصـح، وعلـىختار اا

  . ضامن أو رهن

 تصـــح احلوالـــة ينبغـــي أن ال: )٤(، قـــال ابـــن الصـــباغالقاضـــي الطـــربي الصـــحةواختـــار 

؛ ألن الرهن عقـد وقـع لـه فـال يقبـل النقـل بدين ال رهن به على دين به رهن وجها واحدا

. ه يقبــــــــل النقــــــــل وهلــــــــذا لــــــــو أحالــــــــه وحــــــــده جــــــــازنــــــــخبــــــــالف الــــــــدين بالضــــــــامن أل

                                  

  .)٤/٢٣٨(للنووي ، روضة الطالبني  )٥/١٤٢(العزيز للرافعي :انظر )١(

 ).ز(ساقطة من ) ٢(

  .)٤/٢٣٩(، روضة الطالبني  للنووي) ٥/١٤٢(العزيز للرافعي :انظر )٣(

 .كتاب الشامل البن الصباغ خمطوطا  ما زال )٤(



 

١٩٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

   .)١( وفيه نظر مذكور يف الشرح

لـو كـان لرجـل عليـه ألـف فأحالـه علـى رجلـني لـه علـى كـل واحـد  وكذا: قال البغوي

ألف حىت يطالب أيهما شـاء، أو كـان قـد ضـمن لـه رجـل ألفـا علـى إنسـان فأحالـه علـى 

كرمهــا الرويــاين فيمــا إذا وذ  ،الــوجهني الضــامن واملضــمون حــىت يطالــب أيهمــا شــاء فعلــى

كـل منهمـا ضـامنا عـن كل منهما مخس مائة يشرتط أن يكون    أحال على رجلني له على

  .)٢( صاحبه ما عليه أو يشرتط أنه يرهن به

  

وزيــد غائــب  أحلــت علــي بـه زيــدارجــل ديـن فلمــا طالبتــه بــه قـال قــد  لــك علــى :الثالـث

يف ثبوت احلوالة و ، فأنكرت صدقت بيمينك فلو أقام بينة مسعت وسقطت مطالبتك عنه

  :هان إقامة بينة إذا قدم وجال حيتاج إىل يف حق الغائب حىت

اختيـــار القاضـــي أ�ـــا ال تثبـــت فـــإذا قـــدم فـــإن عـــاد وصـــدقه أعطـــاه وإال أقـــام البينـــة 

بـن سـريج وقـال الوالرويـاين ونسـبه  )٣(وقضي له �ا وجزم به القاضي الطربي وابن الصباغ

   .)٤(فيه نظر

إقامـة بينـة، ولـو قـال رجـل آلخـر  ابـن سـريج أ�ـا تثبـت فـال حيتـاج إىلقاله : وثانيهما

ن أقــام املــدعي ، فــإإحــاليت بــه عليــك فكذبــه فــالقول قولــهلزيــد عليــك ألــف فصــدقه فقــال 

عليه التسليم ألنه  حكمت �ا يف حقها وحق الغائب وألزمت احملال: بينة قال ابن سريج

                                  

حتفــة  ،)٣/١٩٨( ، مغــين احملتــاج للشــربيين)٢/٢٣٥( يأســىن املطالــب لزكريــا األنصــار  :انظــر )١(

 ، مــع حاشــييت الشــرواينحممــد بــن علــي بــن حجــر اهليتمــي محــد بــنأل احملتــاج يف شــرح املنهــاج

 ).٥/٢٤٠( يوالعباد

 .)٤/١٦٥(ي التهذيب للبغو  :انظر )٢(

  .غ خمطوطاما زال كتاب الشامل البن الصبا  )٣(

، مغــين )٢/٢٣٥(ي أســىن املطالــب لزكريــا األنصــار  ،)٥/٤٥٩( حبــر املــذهب للرويــاين :انظــر )٤(

محـد بـن حممـد بـن علـي بـن حجـر أل حتفة احملتاج يف شـرح املنهـاج ،)٣/١٩٨(احملتاج للشربيين 

 .)٥/٢٤٠( يوالعباد ، مع حاشيىت الشروايناهليتمي



 

١٩١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .)١(قضى على غائب

  

يكـن لـك عنـدي زيـد مل  زيد فدفعـه لـه مث قـال ىعل[أحلت رجال له عليك دين  :الرابع

حتلـت بـه فاملصـدق فا )٢(]بل كان يل عليـك ديـن: شيء فإن الرجوع عليك، وقلت أنت

  .)٣(زيد بيمينه وله الرجوع عليك

  

زيـد مثلـه فقـال خالــد لعمـرو أحـالين زيــد  لزيـد علـى عمــرو ألـف وخلالـد علــى :الخـامس

ينــه فــإذا حلــف عليـك بــه فــإن صــدقه دفعــه إليــه فــإن حضــر زيـد وكذبــه فــالقول قولــه مــع مي

يف حقه فإن مل يكـن  رجع على عمرو بألف وال يرجع خالد على زيد بشيء ألنه استوى

] أ/١٢٤[ /نــة صــدق بيمينــهقبضــه فلــه أن يطالــب عمــرا بــه لتصــادقهما وإن كذبــه وال بي

ن لـــه خالـــد وال يطالـــب زيـــدا بشـــيء مث إن كذبـــه خالـــد كـــا فـــإذا حلـــف ســـقطت دعـــوى

   .)٤(، قال اجلمهور يربأ عمرو من دين زيد إلقراره بذلكمطالبة عمرو بدينه وإن صدقه

ى احمليــل إذا قلنــا يشــرتط رضــي احملــال عليــه تثبــت احلوالــة برضــ: )٥(وقــال ابــن الصــباغ

حقــه لزعمــه أن منــه ولزيــد أن يأخــذ منــه  واســتوىف، وإن نكــل عمــرو حلــف خالــد واحملتــال

  .الذي أخذه خالد ظلم

  

حـق لـه عليـه أحلتـك بـألف درهـم خـر الرجـل ألـف فقـال آل لـو كـان لـه علـى :السادس

ال يصــح هــذا  :قــال ابــن ســريجعلــى فــالن علــى أنــك إذا أخــذت منــه فأنــت مــين بــريء، 

ـــه، فـــإن مـــات احملـــال عليـــه  كالـــة إذالشـــرط والظـــاهر أن هـــذا و       ال يصـــح ال حوالـــة وال هب

                                  

 .)١٠/١١٩(، وكفاية النبيه البن الرفعة املصادر السابقة: انظر )١(

 ).ط(ساقطة من ) ٢(

 .)١٠/١٢٠(كفاية النبيه البن الرفعة :  انظر )٣(

  ).٥/٤٦١( حبر املذهب للروياين :انظر )٤(

  .ما زال كتاب الشامل البن الصباغ خمطوطا )٥(



 

١٩٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

  .)١(، وإن مات احمليل عليه بطلتمل تبطل

  

ه عليـه مث دفـع احمليـل املـال إىل احملتـال صـح قضـاؤه رجـل بـدين لـ لـو أحالـه علـى :السابع

  .)٢(احملال عليه وال يرجع به عليه الدين على

  

لزيــد ألــف درهــم علــى رجلــني علــى كــل منهمــا مخســمائة وهلمــا علــى أخــر ألــف  :الثــامن

لكل منهما مخسمائة فـادعى زيـد علـى الـرجلني أ�مـا أحـااله بـألف علـى عمـرو وأقـام بـه 

شهد ابنا احمليلني أو ابنان ألحدمها ، وإن ن ابناه مل تقبل أل�ما ألبيهما، فإن كاشاهدين

تقبـل شـهادة مـن شـهد  ملدعي احمليلني ادعيا به ابنامها ملقبلت وإن كانت املسألة حباهلا وا

ألبيه منهما وقد شهد ألبيه ولشريك أبيـه ويف قبوهلمـا لغـري أبيـه القـوالن فيمـا إذا مجـع يف 

شــهادته مــن تقبــل شــهادته لــه ومــن ال تقبــل، فــإن قلنــا ال تــرد يف حــق شــريك أبيــه فقــد 

 )٣(، ولـو كانـت املسـألة حباهلـاشاهد مبـا يدعيـه فيحلـف معـه ويسـتحقحصل لكل منهما 

، وإن شـهد لـه له ابنـاه مل تقبـل احملال عليهما فإن شهدعليه  ىواحملتال هو املدعي واملدع

  .)٤(ابنا احملال عليه قبلت

  

ــة فقــال املــدع ىولــو ادعــ: ىقــال البغــوي يف الفتــاو  :التاســع عليــه  ىعشــرة وأقــام �ــا بين

، ولـو عليك غـري هـذه صـدق الـدافع بيمينـه أعطيتكها فقال املدعي تلك عشرة كانت يل

قــال أحلــت علــي زيــدا �ــا فقــال املــدعي تلــك عشــرة غــري هــذه صــدق بيمينــه والفــرق أن 

يفــــاء وهــــو منكــــر أنــــه أخــــذ مبــــا يــــدعي وإمــــا مث فهــــو مقــــر أنــــه أخــــذ املــــال مــــن إاحلوالــــة 

ا العـرف بينهمـ عليه والقـول قـول املـؤدي يف جهـة األداء، فينـزل علـى] ب/١٢٤[/املدعى

                                  

حاشــية ، )٢/٢٣٥(أسـىن املطالـب لزكريــا األنصـاري  ،)٥/٤٥٩( للرويــاين حبـر املـذهب :انظــر )١(

 ).٢/٢٣٥(على شرح الروض  يالرمل

 .السابقة ملصادرا :انظر )٢(

  .)ز(ساقطة من ) ٣(

 .)٥/٤٦٠(للروياين حبر املذهب : انظر )٤(



 

١٩٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الحوالةكتاب 

فقـبض منـه ألفـا وقـال الـدافع أديتـه عمـا  له ألفان بأحـدمها رهـن دون األخـرى أنه لو كان

، وإن كـان رب الـدين صـدق الـدافع بيمينـه )١(رهن بهالرهن، وقال اآلخذ عن الذي البه 

ــدين الــذي ال رهــن بــه وقــال احمليــل بــل  ــه أحلــت بال ــألف عليــه مث قــال احملــال علي أحــال ب

 .)٢(قد انفك صدق احمليل بيمينهبالدين الذي به الرهن و 

                                  

 ...إن َمث أخذ من املدعى عليه املالف: هنا بغوينص ال )١(

وأصلها رسالة دكتوراة للدكتور يوسف بن سليمان ) احلوالة ( ) ١٩٥ص( يفتاوى البغو : انظر )٢(

  .اجلامعة اإلسالمية باملدينة – يالقرزع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اَنَُِب  

  



 

١٩٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  

  )١(كتاب الضمان

الشــهادة [، وهــو ثالــث الوثــائق الــثالث )٢(ذمــة وهــو حفــظ الــدين بضــم ذمــة إىل

  .)٤(ضامن وكفيل ومحيل وزعيم وقبيل: الضامن ىويسم )٣(]والرهن

  :ى ثالثة أبوابوالكتاب يشتمل عل

  .باب يف أركانه، وباب يف أحكامه، وباب يف االختالف الواقع فيه

  

ــه الــيت يتوقــف وجــوده عليهــا وهــي مخســةيف أ :البــاب األول الضــامن، واملضــمون : ركان

   .عنه، ومضمون له، ومضمون به، وصيغة يصري �ا ضامنا

لكـــن الغـــزايل قســـم املضـــمون بـــه إىل ضـــمان حـــق يف الذمـــة، وإىل كفالـــة بـــدن، 

  .)٥(وجعله ركنا سادسا وذلك جتوز منه

  : املضمون عنه :الركن األول

قضاء دينـه بغـري وهو املدين األصلي وال يشرتط يف صحة الضمان رضاه إذ لغريه 

  ، )٦(اإلمام االتفاق عليه وليس كذلك إذنه وضمانه أوىل، وادعى

                                  
الضمان االلتزام ويتعدى بالتضعيف فيقال ضمنته املال ألزمته إياه وقول بعض : لغة الضمان) ١(

االشتقاق ألن نون الضمان أصلية والضم ال  الفقهاء الضمان مأخوذ من الضم غلط من جهة

  .حمتويا عليه فتضمنهنون فيه فهما مادتان خمتلفتان وضمنت الشيء كذا جعلته 

  ).١/٥٤٤(، واملعجم الوسيط )٤٧٤،٤٧٥ص(التعاريف للمناوى حرف امليم، : ينظر

  .)٣/٤٧٥( الوسيط للغزايل :انظر) ٢(

 .)ط(ما بني املعقوفتني ساقطة من  )٣(

 .)٤/٤٨١(ي النجم الوهاج للدمري  :انظر) ٤(

  .)وما بعدها ٣/٢٣٦( الوسيط للغزايل :انظر) ٥(

  ."األصيل ىوال يشرتط رض": ، بل قالتفاق عليهاإلمام اال مل ينقل) ٦(

   =، ولعل إطالقه بعدم اشرتاط رضا األصيل هو الذي جعل املصنفتفاقفلم ينص على اال



 

١٩٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(فقد ذكر القاضي وجها أنه يشرتط رضاه

  :، ويف اشرتاط معرفته وجهان)٢(وكذا ال يشرتط حياته ويساره

  .وصححه الغزايل يف اخلالصة نعم )٣(ورده الصيدالينأوهو ما : أحدمها

   .)٤(واملذهب أنه ال يشرتط

يف ملـك  ن يبنيا علي وجهني يف أن املال الذي يؤديه الضامن هـل يـدخلأوجيوز 

  املضمون عنه مث ينتقل إىل رب الدين، أو يدخل يف ملك رب الدين؟

ـــهالوجهـــان فيمـــا إذا : أوالمهـــا ـــن غـــريه بغـــري إذن ـــني أدى دي ـــرق ب ن يكـــون أ، وال ف

  .)٦()٥(املضمون حرا أو عبدا أو موسرا أو معتربا

  

  :وهو رب الدين املضمون له، :الركن الثاني

وجهني يف معرفـة املضـمون الـ ىمبنيان علـومها ويشرتط معرفته يف أصح الوجهني، 

  .عنه وأوىل باشرتاطه هنا

  طريقة أخرى، أن الرتتيب بالعكس،  ] أ/١٢٥[/ كالم اإلمام ما يقتضيويف  

  :املسألتني حصل فيهما أربعة أوجه فإذا مجع بني ،وهو أيضا يف كالم الصيدالين

                                                                                          
  .)٧/٥(�اية املطلب للجويين :انظر. يفهم منه االتفاق  =

 ).٤/٢٤٠(روضة الطالبني للنووي :لكن نقل النووي يف روضة الطالني  االتفاق عليه، انظر

 ).٦/٤٣٣(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر) ١(

  .)٣/٣٣٣( الوسيط للغزايل :انظر) ٢(

 ).٥/١٤٣( العزيز يف ينقله عنه الرافع )٣(

، روضة الطالبني للنووي )٣/٣٣٤( الوسيط للغزايل :وهو املعتمد الذي صححه النووي، انظر )٤(

)٤/٢٤٠.(  

 شرح البهية الغرر، )٤/٢٤٠(روضة الطالبني للنووي ،)٣/٣٣٤( للغزايل الوسيط :انظر) ٥(

  ).١٠/٣٧٤( األنصاري لزكريا الوردية البهجة

 ).٢/٣٩٠(املصباح املنري : انظر. املعترب بكسر العني وفتحها أيضا معناه حسن العبارة والبيان )٦(



 

١٩٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .التنبيه ن املضمون عنه وهو ما يفيشرتط معرفة املضمون له دو : ثالثها

   .عكسه: رابعها

  :ط معرفته ففي اشرتاط رضاه وجهانيشرت : فإن قلنا

   .)١(أنه ال يشرتط: أصحهما

  :وهو قول أيب علي الطربي وابن كج، ففي اشرتاط قبوله وجهان يشرتط: فإن قلنا

  .عن ابن سريج نعم: أحدمها

  .)٢( ال: وجزم احملاملي وأصحهما

الــوجهني يف اشــرتاط قبــول الوكالــة،  يقربــان مــنوالوجهــان : قــال الشــيخ أبــو حممــد

فإن شرطنا القبول اشرتط أن يكون بينـه وبـني لفـظ الضـمان مـا بـني اإلجيـاب والقبـول يف 

ال يشــــرتط قبولــــه : الرجــــوع قبــــل القبــــول كســــائر العقــــود، وإن قلنــــا وللضــــامن .)٣(العقــــود

تـــأخر عنـــه قـــال فـــإن . ويشـــرتط رضـــاه اكتفـــى بالرضـــى املتقـــدم علـــى الضـــمان كاملقـــارنني

   .)٤(هو كاإلجارة إن جوزنا وقف العقود: اإلمام

ـــال املـــاوردي عليـــه يف ا�لـــس صـــح وإن  إذا رضـــي بقـــول صـــريح أو مبـــا يـــدل: وق

   ...تراخى الرضى حىت فارق ا�لس مل يصح، وللضامن أن يرجع قبل رضى املضمون له

 .)٥(املوكل ورفع يف نسبه ىاملوكل إذا مس قال ورضي الوكيل قائم مقام رضى

  

مث أقــر زيــد أن ن زيــدا عامــل عمــرا بــدين ضــمنه خالــد، املتــأخرين أ ىوقــع يف فتــاو  :فــرع

عبـــد بـــن االشـــيخ  ان لبكـــر وتصـــرف فيـــه بطريـــق الوكالـــة، فـــأفىتاملـــال الـــذي عامـــل فيـــه كـــ

                                  
  ).٥/١٤٥(العزيز للرافعي : انظر) ١(

  .املصدر السابق :انظر )٢(

 .)٧/٥(�اية املطلب للجويين :انظر) ٣(

  .املصدر السابق :انظر )٤(

  ).٦/٤٣٥( احلاوي الكبري للماوردي :انظر )٥(



 

١٩٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ألنه بـان أن الضـامن مل يعـرف املضـمون لـه وقـد ضـمنه السالم ومجاعة ببطالن الضمان؛ 

   .، وليس لزيد على عمرو شيءلزيد

معرفــة وكيــل املضــمون لــه كمعرفتــه : وقــال... وأفــىت الشــيخ ابــن الصــالح بالصــحة

  . م من أن يكون زيد مالكا أو وكيالوضمانه الدين لزيد أعالوكيل،  وقد عرفه

وجــري بينهمــا يف ذلــك حمــاورات والتعليــل املــذكور يف معرفــة املضــمون لــه يــأيت أن 

  .)١(كمعرفة املوكل  يكون معرفة الوكيل

  

  :الضامن: الركن الثالث

  :ويشرتط فيه أمران

عليـــه  ج الصـــيب وا�نـــون واملغمـــىفيخـــر أن يكـــون صـــحيح العبـــارة وهـــو املكلـــف، 

  .فال يصح ضما�م )٣(تديهالذي ال ي )٢(سمواملرب 

أنــه كــان صــبيا حــني الضــمان وكــان حمــتمال قبــل قولــه  ولــو ضــمن ضــامن مث ادعــى

   .)٤(مع ميينه

 بينــــــةجنــــــون أو أقــــــام بــــــه  ى أنــــــه كــــــان جمنونــــــا فــــــإن عــــــرف لــــــه حالــــــةادعــــــوإن 

  .)٥(بيمينه وإال صدق املضمون له مع ميينه ]ب/١٢٥[/صدق

 

  

                                  
  .)٤/٤٨٥(ي النجم الوهاج للدمري : انظر )١(

، املختار الصحاح )١٠/١٤(ا�موع تكملة املطيعي : انظر. علة تصيب األعصاب )٢(

)٥/١٨٧١(، 

  ).٥/١٤٦(العزيز للرافعي : انظر. الذي يهذيعبارة العزيز املربسم  )٣(

 ).٦/٣٠٨(البيان للعمراين : انظر. عبارة البيان املربسم الذي اليعقل

  ).٥/١٤٦(العزيز للرافعي : انظر) ٤(

 .)١٤/٥٩(ي ، ا�موع تكملة الطيع)٥/٤٩٤(حبر املذهب للروياين  املصدر السابق، :انظر) ٥(



 

١٩٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

إقـراره وجهـني   ادعى أنه كان جمنونا إن يف قبـولوذكر الغزايل فيما لو زوج أمته مث

   .)١(هناجميئهما مطلقا ويظهر 

ففـــي صـــحة  )٢(ضـــمانه وإن ســكر مبحـــرموأمــا الســـكران فـــإن ســكر مببـــاح مل يصـــح 

   .)٣(ضمانه اخلالف الذي يف سائر تصرفاته

وإن وكتابـة فأشـار وكتـب صـح ضـمانه قطعـا، واألخرس إن كان له إشارة مفهمـة 

الصـحيح كسـائر  لكتابة أو لغريه صح ضـمانه �ـا علـىمل يشر ومل يكتب إما لعجزه عن ا

أحسن اإلشارة أم ال أظهرمها الصحة  سواءتصرفاته، ويف صحة ضمانه بالكتابة وجهان، 

وجعلــه الرويــاين ظــاهر وجــود القرينــة املشــعرة باملقصــود، وقطــع ابــن أيب هريــرة بــاملنع،  عنــد

  .، وجيريان يف الناطق كما يف البيع)٤(املذهب

فيـه املـرأة فإ�ـا  وتـدخلنه، وإن مل يكن له إشـارة مفهمـة وال كتابـة مل يصـح ضـما

ـــوال صـــحيحة العبـــارة،  ، وال بـــني أن يـــأذن الـــزوج ني أن تكـــون خليـــة أو ذات زوجفـــرق ب

 .)٥(ال مللزوجة أ

  

  :كونه من أهل التربع  :األمر الثاني

ضــمانه بغــري إذن الــويل وال  فــال يصــحيخــرج بــه مــن لــيس كــذلك فمنــه الســفيه، ف

                                  
 .)١٠/١٢٥(الرفعة كفاية النبيه البن  :انظر) ١(

فأما السكران فإن كان سكره من غري معصية فضمانه باطل  : معىن ذلك كما ذكره املاوردي )٢(

  . كاملغمى عليه، وإن كان سكره عن معصية فضمانه جائز كطالقه

 ).٦/٤٦٢(احلاوي الكبري للماوردي : انظر  

شرح جالل الدين احمللي على على  حاشية القليويب، و )٤/٢٤١(روضة الطالبني للنووي :انظر) ٣(

  ).٢/٤٠٤( منهاج الطالبني

 .)٥/٤٩٣(حبر املذهب للروياين  :انظر )٤(

، )٣/٣٨٦(حاشية اجلمل على املنهج  ،)٢/٢٣٦(أسىن املطالب لزكريا األنصاري  :انظر) ٥(

 ). ٣/٢٧٧(وإعانة الطالبني للبكري 



 

٢٠٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(ألنه تربعته وصحة تصرفه بإذن وليه؛ صحة عباد بإذنه، وإن فرعنا على

بــت وأمـا حيـث يثمان تربعـا إمنـا يظهـر حيــث ال رجـوع، الضــوكـون : قـال الرافعـي

يدل عليه أن الرويـاين حكـي عـن الـنص أنـه إذا ضـمن الرجوع فهو إقراض ال حمض تربع، 

ب مـن ، وإن ضمن بإذنه ُحسـإذن من عليه احلق ُحسب من الثلث يف مرض املوت بغري

، احملجــور كــالبيع وغــريهفــال يصــح مــن وإذا مل يكــن تربعــا رأس املــال؛ ألن للورثــة الرجــوع، 

  .انتهى. )٢(وإن أذن فيه الويل فليكن كما لو أذن يف البيع

ا غــري صــحيح بــل ض عليــه بــأن جعلــه الضــمان حيــث يثبــت الرجــوع إقراضــواعــرتُ 

، وقـد يقـع الضـمان دون األداء لكـن الضـمان سـبب لوجوبـه والقـرض األداء هو اإلقراض

   .)٣(تربع وفيه مزيد كالم

، فإن كان عليه ديـن املريض معترب من الثلث ألنه تربعضمان : وقد قال املاوردي

مســتغرق فالضــمان باطــل وإن خــرج بعضــه مــن الثلــث صــح، ولــو ضــمن يف مرضــه مث أقــر 

  .)٤(بدين مستغرق قدم الدين وال يؤثر تأخري االقرار به

جــوع الر   ]أ/١٢٦[  /أن الضــمان إن كــان يثبــت: آخــر الكتــاب: قــال الرافعــيو 

ووجـد الضــامن مرجعــا فهــو مــن رأس املــال وإن كـان ال يثبتــه أو يثبتــه ومل جيــد مرجعــا فهــو 

   .)٥(من رأس املال

                                  
 .)٣/٢٣٥(الوسيط للغزايل : انظر) ١(

  ).٥/١٤٧(للرافعي العزيز : انظر )٢(

  ).٣/١٥١(الغرر البهية شرح البهجة الوردية لزكريا األنصاري : انظر) ٣(

أنه ليس تربعا فاسد فإنه لو : واعرتضه يف روضة الطالني  بأن قوله: " قال شيخ اإلسالم زكريا

وسيأيت ما يعلم منه أن حسبان ضمان املريض باإلذن  ،سلم أنه كالقرض كان القرض تربعا

 انتهى".  املال حمله إذا وجد مرجعا وقد نبه عليه الشيخان آخر الباب من رأس

  ).٤/٢٤٢(، روضة الطالبني للنووي)٦/٤٦١(احلاوي الكبري للماوردي : انظر) ٤(

  ).٥/١٨٢(العزيز للرافعي : انظر )٥(



 

٢٠١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(وعن الروياين أنه حكاه عن النص

ويف لو ضـمن املـريض دينـا ألجنـيب علـى وارث مل يصـح، : وقال اإلمام يف الوصية

  .)٢(عكسه وجهان يف الضمان املقتضي للرجوع

دين لكن ال يؤدي الس فضمانه كشرائه يف الذمة يصح على الصحيح، وأما املفل

ه شـيء وهـو مسـتثىن فإنـه يصـح ضـمانه، ن فضـل منـإإال من املال الذي وقع فيه احلجر، 

وليس مـن أهـل التـربع إال أن يقـال أنـه مـن أهلـه فيمـا يكتسـبه باحتطـاب يف وجـه أو مـن 

  .)٣(دنهأهل التربع فيما مل تدخل حتته احلجر وهو منافع ب

وأمــا املكاتــب فضــمانه كتربعــه، فــال يصــح بغــري إذن ســيده علــى املــذهب، ســواء 

القــولني يف تربعاتــه بإذنــه فــإن  اقتضــى الرجــوع أم ال، فــإن ضــمن بــإذن ســيده فهــو علــى

، وإن أبطلناهـا صـح وتعلـق املـال بذمتـه صح وتعلـق بذمتـه ويـؤدي ممـا يف يـدهصححناها 

  .)٤(وما يف يدهدون كسبه 

ـــد ففـــي صـــحة ضـــمانه بغـــري إذن ســـيده وأمـــا ال  علـــي املـــذهب ســـواء اقتضـــي[عب

ــه،  )٥(]الرجــوع أم ال فــإن ضــمن بــإذن ســيده واء كــان مأذونــا يف ســوجهــان تقــدما يف باب

  :التجارة أم ال

  .)٦(أنه ال يصح: أصحهما

 .تعلق بذمته وطولب به بعد العتق، وإن ضمن بإذنه صح فإن قلنا يصح

  

                                  
  ).٥/٤٩٠( حبر املذهب للروياين :انظر )١(

 .)بعدها وما  ١٠/٤٣١(�اية املطلب للجويين  :انظر )٢(

  .)٤/٢٤٢(للنووي  ، روضة الطالبني)٥/١٤٧(العزيز للرافعي : انظر )٣(

  .)٣/٢٣٥( ، الوسيط للغزايل)٧/١٥(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٤(

 .)ز(مابني املعقوفتني ساقطة من  )٥(

 ).١٠/١٢٥(كفاية النبيه البن الرفعة : اننظر )٦(



 

٢٠٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(أو للمأذون يف التجارة اقضه ما يف يدك قضاه منهمث إن قال اقبضه من كسبك 

قضـى مـال التجـارة عنـه تعلـق بكسـبه يف املسـتقبل، وإن عــني فـإن : قـال املـاوردي

أن  ىضـمنت علـ: ماال وأمره بالقضـاء منـه قضـى منـه وتعـني لـه، خبـالف مـا لـو قـال احلـر

   .أنه يصح ويتعني: من هذا املال ال يصح، وفيه وجه أؤدي

  :اإلذن بالضمان فأربعة أوجه أطلق وإن

   .ه املتجدد كمؤن النكاحأن الضمان يتعلق بكسب: أظهرها

اهر  ، وصــححه الرويــاين وظــأن يعتــق أنــه ال يتعلــق بكســبه ملــن بذمتــه إىل: وثانيهــا

   .كالم احلاوي والتنبيه ترجيحه

 ال على ذمتـه وعلـىأنه إن كان مأذونا له يف التجارة تعلق بكسبه وال حي: وثالثها

هذا فيتعلق بالكسـب املتجـدد خاصـة كغـري املـأذون أو بـه ومبـا يف يـده مـن الـربح احلاصـل 

  :)٢(أو �ما ورأس املال فيه ثالثة أوجه

  .)٣(عند الرافعي  ]ب/١٢٦[ /صحح اإلمام الثالث وهو أشبه

فإن كان وحجر عليه بـالفلس فـال يتعلـق الضـمان مبـا هذا إذا مل يكن عليه دين، 

  :أقواال )٤(يكن حجر عليه فثالثة أوجه البن سريج وحكامها اإلماميف يده، وإن مل 

  .ال يتعلق الضمان مبا يف يده: أحدها

  .املضمون له الغرماءعلق به ويشارك أنه يت: وثانيها

 .أنه يتعلق مبا فضل عن حقوقهم وصححه النووي: وثالثها

 

                                  
 .)٣/٢٣٥( الوسيط للغزايل، )٧/١٥(�اية املطلب للجويين  :انظر )١(

 ).وما بعدها  ٦/٤٥٦(احلاوي الكبري للماوردي : انظر )٢(

  ).٥/١٤٨(العزيز للرافعي : انظر )٣(

 ).٧/١٥(�اية املطلب للجويين : انظر )٤(



 

٢٠٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  )٢(وأم الولـــــد )١(واملـــــدبرمان يتعلـــــق برقبتـــــه، يف األصـــــل أن الضـــــ: والوجـــــه الرابـــــع

وإن ضـمن [ سـيده  أو كانـت وضـمن يف نوبـة مهايـأةوكذا املبعض إن مل تكـن  )٣(كالقن

مهايـأة ففـي صـحته وجهـان إن مل تكـن : يف نوبة نفسه صح، قـال البغـوي وقـال القاضـي

   .)٤(نه هل يورث إن قلنا يورث صح وإال فالأ مبنيان على

أو مل تكـن  )٥(]يف نوبة سيده جيوز أن يصح وختتص به وإن ضمن: وقال الرافعي

  . مهايأة كما لو اشرتى لنفسه شيئا

  .وت واألكساب النادرة يف املهايأةاخلالف يف امل وجيوز أن خيرج على

، وإن أدي بعـد وحيث ضـمن بـإذن سـيده فـإن أدى يف رقـه فحـق الرجـوع للسـيد

  .)٦(عتقه فهو للعتيق يف أصح الوجهني

  

، وعن ابن سـريج أنـه أجنيب مل يصح على املذهب د لسيده ماال عنلو ضمن العب :رعف

   .)٧(يصح ويطالب به بعد العتق

                                  
إن مت فأنت حر، : من أعتق عن دبر فاملطلق منه أن يعلق عتقه مبوت مطلق مثل: املدبر )١(

  .إن مت يف مرضي هذا فأنت حر: مبوت مقيد مثلواملقيد منه أن يعلقه 

 ).١٧٣ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

 ).٢٥ص (القاموس الفقهي : انظر  .األمة اليت ولدت من سيدها يف ملكه: أم الولد )٢(

  . من ميلك هو وأبواه: الرقيق عند أهل اللغة، قال الكسائي: القن )٣(

  )٢/٥١٧(املصباح املنري : انظر

  .الرقيق الذي مل حيصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته: ويف اصطالح الفقهاء  

 ).١٠/١٣٢(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر  

  .ليست بني أيدينا مؤلفات للقاضي إال الفتاوى، ومل أجده فيها) ٤(

 ).ط(ساقطة من ) ٥(

  ).٤/٢٤٣(، روضة الطالبني للنووي )٥/١٤٨(العزيز للرافعي : انظر )٦(

، النجم الوهاج للدمريي )٤/٢٤٤( ، روضة الطالبني للنووي)٥/١٤٨(العزيز للرافعي : انظر )٧(

)٤/٤٨٣.(  



 

٢٠٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

القيـــاس  ى علـــىعتـــه لســـيده ذلــك جـــر قـــال ابــن ســـريج يف متاب إنْ : قــال املـــاوردي

   .)٢(تناقض وفسد مذهبه )١(]وإال [ وكان لقوله وجه 

  .)٣(كما قال مع جواز بيع العبد من نفسه وحيتمل أن يفرق  جييزهوجيوز أن : قال الروياين

يــأذن الســيد فهــو كمــا لــو ضــمن أجنــيب، فــإن مل ولــو ضــمن عــن ســيده ألجنــيب، 

سيده، وإن أداه بعده ففي رجوعـه  إن أدي قبل العتق فال رجوع له علىف ،وإن أذن صح

انقضــاء  تقــه قبــلوجهــان فرعهمــا الغــزايل مــن الــوجهني فيمــا لــو أجــر عبــده مث أع )٤(عليــه

   ؟ )٥(املدة هل تنفسخ اإلجارة

اخلـــالف يف أن عتـــق العبـــد املســـتأجر يف املـــدة هـــل يقتضـــي  وبنامهـــا اإلمـــام علـــى

    ؟)٦(الرجوع عليه باجرة مثله

  .صلني أن يكون األصح أنه ال يرجعومقتضي هذين األ

العبــد ديــن مــن  ولــو ضــمن الســيد لعبــده مــاال لــه علــى أجنــيب فــإن مل يكــن علــى

ــــدلتجــــارة فالضــــمان باطــــل وإال فوجهــــان خمرجــــان مــــن ا ــــه يف إن غــــرم العب  اخــــتالف قول

  .)٧(حجرا عليه بديو�م يستحقون

                                  
 .)ط(ساقطة من ) ١(

  ).٦/٤٥٧( احلاوي الكبري للماوردي :انظر )٢(

  . )٥/٤٩٢(حبر املذهب للروياين  :انظر )٣(

فقد جرى على القياس قال يف احلاوي إن قال ابن سريج مثل ما قال يف الضمان : " ونصه

وحيتمل أن يركب ابن سريج القياس وجييز األمرين  . وكان لقوله وجه وإن كان مينع فقد ناقض

كما قال يف جواز بيع العبد من نفسه، وحيتمل أن يفرق بينهما بأن بيع نفسه عليه مفضي 

  انتهى ".إىل عتقه فجاز وبيع غري نفسه عليه ال يفضي إىل عتقه فلم جيز لفضل مزيُة العتق

  .)٦/٤٥٧(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٤(

 .)٣/٢٥٤( الوسيط للغزايل :انظر )٥(

  .)٧/٩( �اية املطلب للجويين :انظر )٦(

وهى من زيادات  )٤/٢٤٤(، روضة الطالبني للنووي )٣/٢٥٤،٢٥٥(الوسيط للغزايل : انظر )٧(

  .روضة الطالني



 

٢٠٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  :المضمون: الركن الرابع

   :شروط )١(]ثالثة[ويشرتط يف احلق املضمون 

   .أن يكون حقا ثابتا الزما معلوما

ـــذمم ـــة يف ال ـــان واملنـــافع الثابت �ـــا كالعمـــل فيصـــح الضـــمان ، واحلـــق يشـــمل األعي

الصــحيح،  املغصــوبة علــى  ]أ/١٢٧[ /الثابــت يف الذمــة باإلجــارة واملــال يف الذمــة والعــني

فيخــرج يتــربع بــه اإلنســان علــى غــريه،  أن يكــون قــابال ألنْ  :خــر وهــوآوزاد الغــزايل شــرطا 

  .)٢(حق القصاص وحد القذف واألخذ بالشفعة

  

  :فيه مسائلصح ضمانه و فغري الثابت ال يالثبوت،  :القيد األول

تقـدير وجوبـه بعـد ذلـك كمـا لـو قـال ضـمنت  إذا ضمن دينا مل جيب بعد على :األولى

قــولني  بعتــه منــه فطريقــان أشـهرمها أنــه علــىلـك عــن فــالن مـا تقرضــه منــه او عــن هـذا إذا 

وهــو اختيــار الشــيخ أيب  ،، وثانيهمــا القطــع بــالبطالناجلديــد أنــه باطــل والقــدمي أنــه يصــح

لـــه  األصـــل ولـــيس الـــب الضـــامن إال بعـــد وجـــوب احلـــق علـــىالقـــدمي ال يط فعلـــى ،حامـــد

  .الفسخ بعد وجوبه، وقبله وجهان

ولــو قــال ضــمنت لــك عــن مــا تبيعــه مــن فــالن صــح وإن مل يعــني املبيــع ويصــري 

  .ضامنا لثمن كل سلعة يبيعها منه

   .)٣(الثمن اختص بضمان العقد األول ولو قال إذا بعت منه فأنا ضامن

الدين الثابت وأما معرفة املضمون له واملضمون عنه فإن شرطناها يف : مامقال اإل

  .فهنا أوىل وإال ففي اشرتاطه هنا وجهان

بوقـــت معلـــوم أو بقـــدوم زيـــد جـــاز علـــى هـــذا  ولـــو علـــق ضـــمان الـــدين الواجـــب

                                  
 ).ز(ساقطة من   )١(

  .)٤/٢٤٤(، روضة الطالبني للنووي )٥/١٤٩(ي للرافعالعزيز  :انظر )٢(

  ).٢٤٥، ٤/٢٤٤(روضة الطالبني للنووي ، )٥/١٤٩(للرافعي  العزيز :انظر )٣(



 

٢٠٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

مانه فأقرضـه ففـي صـحة ضـمانه ضـ كـذا وعلـيَ   اأقـرض فالنـاجلديد لو قال  القول، وعلى

  :وجهان

   .أنه ال يصح :أصحهما

   .)١(ألنه مقرون بالقرضسريج أنه يصح؛ البن : وثانيهما

دونــه ففعــل صــح  وخبمســمائة علــيولــو قــال بــع هــذا مــن زيــد بــألف عليــه : قــال

  .)٢(شرتي ألف وقال غريه ال يصح البيعويلزمه مخسمائة وامل

وكـــذا لـــو قـــال بعـــه منـــه بـــألف وأنـــا ضـــامن مخســـمائة فباعـــه يصـــح البيـــع  :قـــال

  .)٣(وقال غريه ال يصح الضمان والضمان

ضـمانه صـح ولزمـه ضـمان كـل مـا قامـت بـه  وكيلي فعلـىولو قال ما بعتـه لـ: قال

 يس لزومه بالضمان فتبطل باجلهالة، لكن لوقـوع العقـد لـه وهـو علـىول ،البينة يف مبايعته

   .)٤(القول بأنه ال يطالب فهو كاألجنيب ملذهب يف أن املوكل يطالب بالثمن، أما علىا

 وم ما حتتـاج إليـه مـن النفقـة علـىامرأيت كل ي وعن القاضي أنه لو قال أنفق على

   .)٥(أين ضامن ففعل صح ضمانه لنفقة اليوم األول دون ما بعده

نت مـا يــداين بـه فالنـا مـن دينــار وطـرد املـاوردي الوجـه املتقـدم فيمــا إذا قـال ضـم

   .)٦(مائة إىل

                                  
  ).١١، ٧/١٠(�اية املطلب للجويين  :انظر )١(

  ).١١، ٧/١٠(�اية املطلب للجويين  :انظر )٢(

  .املصدر السابق :انظر )٣(

  .)١١، ٧/١٠(للجويين�اية املطلب : انظر) ٤(

لكن نقل النص عن . ي إال الفتاوى، ومل أجد فيها النصال يتوفر بني أيدينا ُكتب للقاض )٥(

، وكذلك )٣/٣٩٠( على املنهجمل يف حاشيته ، واجل)٤/٤٦٣( النهاية يف يالرمل يالقاض

 . وغريهم) ٣/٣٨(اج نهعلى شرح امل يالبيجرم

 .)٦/٤٥٢(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٦(



 

٢٠٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ســـواء كانـــت نفقـــة نفقـــة املـــدة املاضـــية للزوجـــة،    ]ب/١٢٧[ /يصـــح ضـــمان :الثانيـــة

، ويف نفقـة اإلدام ونفقـة اخلـادم ونفقـة اليـوم، وكـذا ضـمان الكسـوة و وسرين أو املعسـرينامل

ز يف القــول بــأن النشــو  نــه ال يصــح كــالثمن يف زمــن اخليــار، وهــذا يظهــر علــىاليــوم وجــه أ

الشـهر املسـتقبل قـوالن و  ، ويف صحة ضمان نفقة الغـد)١(بعض النهار يسقط نفقة مجيعه

وبنامهـا الشـيخ ، أ�ا جتب بالعقد وهـو القـدمي فيصـح أو بـالتمكني فـال يصـح ينبنيان على

اء بـر سـرايتها هـل يصـح اإلرش أالقولني فيمـا إذا جـرح رجـال فـأبرأه عـن  على )٢(أبو حامد

   .)٣(إن صححناه صح الضمان وإال فال

ألنــــه وجــــد ســــبب صــــحته علــــى قــــولني يف اجلديــــد؛  )٥(والغــــزايل )٤(وقــــال اإلمــــام

ــه،  الوجــوب وهــو العقــد وطردامهــا يف كــل جيــب كمــا ســيأيت يف  وملمــا جــري ســبب وجوب

وطــردا فيمــا إذا اجلعــل والنجــوم وهــو مقتضــى كــالم القاضــي والرافعــي فيــه حبــث، ضــمان 

ة فلـــه جيـــوز ضـــمان نفقـــة املـــدة املســـتقبل: ، فـــإن قلنـــارش اجلنايـــة ومـــا يتولـــد منهـــاأضـــمن 

                                                                         :شرطان

، أن يضمن نفقة مدة معلومة فـإن أطلـق مل يصـح يف نفقـة مـا بعـد الغـد: أحدمها

الـوجهني فيمـا إذا قـال أجرتـك الـدار كـل شـهر بـدرهم ومل  ويف الغد وجهان خمرجـان علـى

  .)٦(صح يف األول كذا قاله الرافعيي أويعني مدة هل يبطل مطلقا 

مــا  الف يف نفقــة اليــوم لفســاد الصــيغة، فيحمــل األول علــىاخلــ )٧(وحكــي املتــويل

ا نفقـة يومـه ونفقـة الغـد أول واجـب، والثـاين علـى مـا إذا مل يكـن أعطاهـا إذا كان أعطاه

  .نفقته

                                  
  .لكن األصح أو الصحيح يف نفقة اليوم صحة الضمان، كما أشار املصنف يف بداية املسألة )١(

  ).حممد أبو (  )ط(يف   )٢(

 .)٤/٢٤٥(روضة الطالبني للنووي ،)٥/١٥٠(للرافعي  العزيز :انظر )٣(

 .)٧/٩(�اية املطلب للجويين :انظر )٤(

  .)٣/٢٣٦( الوسيط للغزايل :انظر )٥(

 .)٥/١٥٠( العزيز للرافعي :انظر )٦(

 .قيد التحقيق ما زال كتاب التتمة للمتويل )٧(



 

٢٠٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

أن يكـــــون املضـــــمون نفقـــــة املعســـــرين وإن كـــــان املضـــــمون موســـــرا أو : وثانيهمـــــا

   .ضمان نفقة املوسرين واملتوسطنيأل�ا الثابتة وفيه وجه أنه يصح ؛ وسطامت

، ويف نفقـة اليـوم �ا للمدة املاضية وال للمسـتقبلةوأما نفقة القريبة فال يصح ضما

  .)١(وجهان

  :ضمان العهدة :الثالثة

ه لزمه رد الثمن من غري توقف على واعلم أن من باع شيئا فخرج مستحقا لغري 

ضمن ضامن ذلك عن البيع لريجع املشرتي به عليه إن خرج املبيع والتزم، فإذا شرط 

، صحيح يف القدمي أيضا وهو )٢(مستحقا، فهذا ضمان العهدة، ويسمى ضمان الدرك

   :ويف صحته يف اجلديد طرق

  ]أ/١٢٨[ /:أنه على أقوال: )٣(أظهرها

   .قبض الثمن ن للحاجة وال يصح قبلأنه يصح بعد البيع وقبض الثم: أصحها

   .ن وبعده سواء كان باقيا او تالفاأنه ال يصح مطلقا سواء قبل قبض الثم: وثانيها

  .جري البيع وقال اإلمام هو املذهبأنه يصح قبل قبض الثمن وبعده مهما : وثالثها

  .)٤( القطع بالصحة: الطريق الثاين

                                  
 .)٤/٢٤٥(روضة الطالبني للنووي  ،)٥/١٥٠( العزيز للرافعي :انظر )١(

ضمان البائع تعويض املشرتي عند فقدان احلقوق اليت نقلها إليه : أو الدْرك ضمان الّدَرك )٢(

  .بالبيع أو بعضها

، )٣/١/١٠٤( للنووي ، �ذيب األمساء واللغات)٢٠٤( للنووي حترير ألفاظ التنبيه :انظر

  .)٢٨٥(معجم لغة الفقهاء 

 .)طريقان أظهرمها) (ز( يف)  ٣(

على طريقني فقط  )٤/٢٤٦(النووي يف روضة الطالني  و  ،)٥/١٥١(ي يف العزيز نص الرافع )٤(

  :أ�ا على قولني :أظهرمها ،صحة الضمان يف

  .أنه ال يصح؛ ألنه ضمان ما مل جيب؛ وألنه ال جيوز الرهن به فكذلك الكفيل: أحدمها

  =        .إلطباق الناس عليه، وإيداعه الصكوك يف مجيع األعصار ؛أنه صحيح: وأصحهما



 

٢٠٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

يــده شــيء منــه ان البــائع إن كــان تصــرف يف الــثمن ومل يبــق يف : والطريــق الثالــث

لصــريورته يف ذمتــه، وإن كــان باقيــا يف يــده فهــو علــى الــوجهني يف ضــمان صــح الضــمان 

  .)١(األعيان

  . ال قبله[ ع به وضمان املسلم فيه وال يشرتط يف صحته إذن البائ

 علـىلو خرج رأس املـال مسـتحقا [ )٢(]وال يصح ضمان رأس املال للمسلم إليه 

   :األقوالهذه 

  .)٣(بعد القبض املسلم فيه ال قبلهأنه يصح : أصحها

اســتحقاق إذ ال يتصــور مســتحقا؛  )٤(]وال يصــح ضــمان رأس املــال املســلم فيــه 

  ،وإمنا يتصور يف املقبوضاملسلم فيه وهو يف الذمة، 

  )٥(.استحق طالب ببدله ال برأس املال وإذا

   .)٦(سريجوضمان العهدة جائز يف اإلجارة كما يف األعيان خالفا البن 

                                                                                          
  .القطع بالصحة: والثاين      =

نفسه ليس ما أخذه  إذ البائع إذا باع ملك: ضمان الدرك جوز على خالف القياس

لكن الحتياج الناس إىل معاملة من ال يعرفونه و ال يؤمن  ،من الثمن دينا عليه حىت يضمن

  .)١/١٧٩( ياألشباه والنظائر للسيوط :انظر. خروج املبيع مستحقا

ال يصح إال  -ثالثها : ويف اجلديد أقوال: "ثة أقواال فقالوقد ذكر إمام احلرمني الطرق الثال )١(

   ". قبض الثمن، واملذهب الصحة على اإلطالق، والقوالن اآلخران خمرجانبعد 

  .)٧/١١(�اية املطلب للجويين: انظر

 ).ز(ساقطة من  )٢(

كفاية النبيه البن الرفعة  ،)٤/٢٤٧(روضة الطالبني للنووي  ،)٥/١٥٣( العزيز للرافعي: انظر) ٣(

)١٠/١٤٣(. 

 ).ز(زيادة من ) ٤(

كفاية النبيه البن الرفعة  ،)٤/٢٤٧( روضة الطالبني للنووي ،)٥/١٥٣( للرافعيالعزيز  :انظر) ٥(

)١٠/١٤٤(.  

  .)١٠/١٤٤( كفاية النبيه البن الرفعة: انظر )٦(



 

٢١٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ضـــمنت لـــك عهــــدة هـــذا املبيـــع أو دركــــه، أو : يغة هـــذا الضـــمان أن يقــــولوصـــ

   .)١(أو الثمن أو مثن السلعة إن باتت مستحقةخالصك منه، 

قــدر علــي خالصــه بعــد ألنــه ال يقــال ضــمنت لــك خــالص املبيــع مل يصــح؛  ولــو

وكذلك لو شرط يف البيع يف العقد أو مـدة اخليـار كفـيال خبـالص املبيـع ظهور استحقاقه، 

خبالف ما لو شرط كفيال بالثمن فلو ضمن عهدة الثمن وخـالص املبيـع معـا  ،بطل البيع

  .)٣(، ويف العهدة قوال التفريق)٢(مل يصح ضمان اخلالص

فــإن جهلــه فهــو كمــا لــو كــان أن يكــون قــدر الــثمن معلومــا للضــامن، ويشــرتط 

  . )٤(الثمن جمهوال يف املراحبة

خـــاف املشـــرتي خـــروج املبيـــع مســـتحقا، فـــإن خـــاف  هـــذا يف ضـــمان العهـــدة إذا

أو كـون ، )٥(كفوات شرط من شروط املبيع أو اقرتان مفسد به  فساد البيع يف جهة أخرى

   :املبيع معيبا فضمن له ضامن العهدة إن خرج املبيع كذلك فوجهان

   .)٦(ونفي احملاملي وسليم والعمراين اخلالف فيهأنه يصح، وجزم به العراقيون : أصحهما

   .يف مسألة العيب )٨(وصححه املاوردييصح،  )٧(]ال[ أنه : وثانيهما

                                  
النجم الوهاج للدمريي  ،)٤/٢٤٧(روضة الطالني  للنووي ،)٥/١٥٣( العزيز للرافعي: انظر )١(

   ،)١٠/٣٥٤(األنصاري  لزكريا الوردية البهجة شرح البهية الغرر ،)٤/٤٨٩(

، كفاية النبيه البن الرفعة )٤/٢٤٧(روضة الطالني  للنووي ،)٥/١٥٣( العزيز للرافعي: انظر) ٢(

)١٠/١٢٩(،  

  .)٤/٢٤٧(روضة الطالبني للنووي و  ،)٥/١٥٣( العزيز للرافعي :انظر) ٣(

  .املصدر السابق :انظر) ٤(

 .)مفسدته (  )ز(يف   )٥(

 .)٦/٣٣٨( للعمراين البيان :انظر) ٦(

 ).ز(ساقطة من ) ٧(

 ).٦/٤٢٨( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٨(



 

٢١١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  صـحته يف الصـورتني األخريتـني علـىاخلـالف يف املذهب، وبـىنهو : وقال املتويل

  . يصح يف مسألة العيب ففيهما أوىل: إن قلنا: هذا فقال

   .)١(ال يصح فيها ففيهما وجهان: قلنا وإن

   :أوجهويتلخص يف الصور ثالثة 

   .يصح يف مسأليت اقرتان مفسد وفوات شرط دون مسألة العيب ]ب/١٢٨[ /:ثالثها

يصــح ضــمان هــذا صــرحيا مســتقبال ففــي اندراجــه حتــت مطلــق العهــدة : فــإن قلنــا

مـا سـيأيت حبكـم ضـمان  يبنهمـا عليـه علـىوغريمهـا مل  )٢(كذا قاله اإلمام والغزايل  ،وجهان

  : يف املبيع للمشرتي ففيه األقوال العهدةالعهدة يف الثمن للبائع حكم ضمان 

ووزن �ــا  )٣(الصــحة بعــد قــبض املبيــع كمــا إذا أحضــر املشــرتي صــنجة: واألصــح

، )٤(الــثمن فشــك البــائع يف صــحتها فضــمن ضــامن العهــدة يف نقصــا�ا إن كانــت ناقصــة

ثمن املــؤدي مــن الضــرب الــذي وكــذا جــودة جــنس الــثمن، كمــا إذا شــك البــائع يف أن الــ

فإذا خرج الثمن ناقصا أو رديئا طالب يستحقه، أو ربويا وكان العقد على مثن يف الذمة، 

 املســتحق إذا رد املقبــوض علــى )٥(البــائع كــال مــن املشــرتي والضــامن بالنقصــان وبالنصــف

  .)٦(املشرتي

                                  
 .ما زال قيد التحقيق التتمة للمتويل :انظر) ١(

  .)وما بعدها  ٣/٢٣٧( الوسيط للغزايل :انظر) ٢(

هي املعيار الذي يوزن به، وكانت تصنع من معدٍن كالنحاس أو احلديد، وتوضع يف  :  صنجة )٣(

ِكفة امليزان مقابل الشيء املوزون يف الكفة األخرى، وذلك قبل ظهور املوازين الرقمية يف 

   .أيامنا هذه

 .)٧/١١(بد العظيم الديب عحاشية �اية املطلب للدكتور  :انظر

 .)٢/٣١٥( اإلقناع للخطيب الشربيين :انظر) ٤(

  .)وبالصنف (  )ز(يف   )٥(

   .)١٥٣ ،٥/١٥٢( العزيز للرافعي :انظر) ٦(



 

٢١٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

د بـه وجـه بالعيـب فيعتضـوهذا يقرب من ضمان العهدة عنـد رده : )١(قال الغزايل

نازعـــه املشـــرتي صـــدق البـــائع البـــائع نقصـــان الصـــنجة و  الصـــحة هنـــاك، مث مهمـــا ادعـــى

  :، فإذا حلف طالب املشرتي بالنقصان ويف مطالبته الضامن به وجهانبيمينه

   .ان، أو قامت به بينةإال إذا اعرتف بالنقص؛ ألن األصل الرباءة، ال :أقيسهما

  .أصح الوجهنين يف ولو اختلف البائع والضامن صدق الضام

ثمن وصـــور األئمـــة ضـــمان نقصـــان الصـــنجة ورداءة اجلـــنس يف الـــ: قـــال الرافعـــي

وهـــذا ميكـــن وجعلـــوه كضـــمان العهـــدة للمشـــرتي، وفرضـــهما صـــاحب الـــوجيز يف املبيـــع، 

ت للمشــرتي فرضــه فيمــا إذا بــاع وشــرط كونــه مــن نــوع كــذا فخــرج مــن نــوع أردئ منــه ثبــ

، وكذا نقصان الصنجة ميكن ه ضامن رجع بالثمن عليهاخليار والرجوع بالثمن، فإذا ضمن

أنــه كــذا فخــرج دونــه يبطــل البيــع علــى قــول، ضــمان تصــويره يف املبيــع بــأن باعــه بشــرط 

ويف الصـورتني فـإذا ضـمنه ضـامن رجـع بـالثمن عليـه،  ،ويثبت للمشـرتي اخليـار علـى قـول

   .)٢(كون الضمان للمشرتي كضمان العهدةي

لـو كـان : أن ذلك ال اختصـاص لـه بـالثمن فقـال يدل علىوقد ذكر املاوردي ما 

 /خـــر ألـــف درهـــم فقبضـــها وضـــمن لـــه رجـــل ضـــمان مـــا فيهـــا مـــن زائـــفآ لرجـــل علـــى

، فلـــو قـــال إبـــداهلا مـــن القاضـــي أو الضـــامن،  فـــإن وجـــدها زيوفـــا فلـــه أو �ـــرج ]أ/١٢٩[

ـــه مل يعطـــهالضـــامن ا ـــو اختلفـــا يف أن املـــردود مـــأخو عطـــين املـــردود ألعطـــي بدل ذ مـــن ، ول

  .املعطي

إن كان معيبا فالقول قول البائع وضامنه، وإن كان من غري جنس : قال املاوردي

  .)٣(الدراهم فهو كاالختالف يف القبض

                                  
  .)وما بعدها  ٣/٢٣٧( الوسيط للغزايل :انظر) ١(

 .)٥/١٥٢( العزيز للرافعي :انظر) ٢(

 ).٦/٤٢٨( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٣(



 

٢١٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

: قـال الرويـاينفإن مت البيع واسـتقر ملكـه ، يصح ضمان الدرك فضمن: إن قلنا :التفريع

يطالــــب مــــن شــــاء مــــن البــــائع  وإن ظهــــر االســــتحقاق فاملشــــرتيبأنــــه مل يكــــن ضــــامنا، 

، وال فــــرق يف والضــــامن، فــــإن غــــرم الضــــامن يرجــــع علــــى البــــائع إن كــــان ضــــمن بإذنــــه

االستحقاق بني أن خيرج مغصوبا أو يف معناه أو مسـتحقا بشـفعة فأخـذه الشـفيع بـالبيع 

ـــه مطالبـــة األول، ولـــو كـــان فســـاد البيـــع بشـــرط فاســـد أو اخـــتالل شـــرط أو بغـــ ريه فهـــل ل

  :فيه وجهان ؟الضامن بالثمن

ــثمن؛ وألن الســابق إىل؛ ألنعــم: أحــدمها ــائع مل ميلــك ال ن مــ الفهــم نــه بــان أن الب

   .ضمان العهدة الرجوع باالستحقاق

ء الــثمن؛ وألن اســتيفا تغناء عنــه بــأن كــان جــنس املبيــع إىلال لالســ: وثانيهمــا[ 

  .)٢)(١(]منه الرجوع باالستحقاق  الفهم السابق إىل

 ، وأوىلمعيبا فرده بعيب ففي مطالبـة الضـامن بـالثمن الوجهـان )٣(ولو خرج املبيع

اإلقالة أو ، كما لو فسخ خبيار ا�لس أو الشرط أو )٤(بأن ال يطالب به وقطع به البغوي

   .)٥(كالم الروياين ترجيحه وحكاه عن النص  تلف املبيع قبل القبض، ومقتضى

ففــي رجوعــه بـــأرش العيــب القــدمي علــى الضـــامن  ولــو امتنــع الــرد حبـــدوث عيــب

   .الوجهان

ده وقبـــل العقـــد فـــال مـــا احلـــادث بعـــأومهـــا يف العيـــب املقـــارن للعقـــد : قـــال املتـــويل

  :نت لك أرش ما يظهر من عيب فوجهانضم: يطالب به قطعا، ولو كان قال له

   .سريج وأورده سليميصح وهو قول ابن : حدمهاأ

                                  
 ).ز(من  ساقطة )١(

 .)٥/٤٧٦( حبر املذهب للروياين: انظر) ٢(

 .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من ) املعيب (  )ط(يف   )٣(

 .)٤/١٨٩( للبغوي التهذيب: انظر) ٤(

 .)٥/٤٧٦( حبر املذهب للروياين :انظر) ٥(



 

٢١٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .)١(ح عند املاوردي وجزم به الطربيال يصح وهو األص: وثانيهما

: فإن قلناحة البيع يف الباقي قوال التفريق، ولو خرج بعض املبيع مستحقا ففي ص

   .، فإن قلنا جيرب جبميع الثمن فال شيء له يطالب بهيصح فأجاز املشرتي

باحلصــة طالبــه حبصــة املســتحق مــن الــثمن، فــإن فســخ  :قلنــا  ]ب/١٢٩[ /وإن

مان يف مطالبتـــه عنـــد لبتـــه حبصـــة املفســـوخ فيـــه بـــالثمن الوجهـــان املتقـــدطالبـــه بـــه ويف مطا

  : يصح ففي مطالبته بالثمن طريقان، وإن قلنا الالفسخ بالعيب

   .أنه كما لو كان الفساد بغري االستحقاق: أحدمها

  . )٢(القطع مبطالبته: وثانيهما

خاصــة ، أمــا لــو عــني ضــمان االســتحقاق هــذا إذا كانــت صــيغة الضــمان مطلقــة

، وكـذا إن خصـه بغـريه بيـع مسـتحقا فإنـه خيـتص بـه اتفاقـافقال ضمنت الثمن إذا خرج امل

   .ناه ال يطالب عند ظهور االستحقاقمن املفسدات وصحح

، فـإن كـان معينـا كمـا غـري معـني وما تقدم يف ضمان العهدة فيمـا إذا كـان الـثمن

إن خـرج املبيـع مسـتحقا : نـار معينـني فضـمن رجـل العهـدة وقـاللو باع عبدا بثـوب أو دي

ف الثوب والدينار وضـمن إن كان بعد تل: الثوب أو الدينار فقد قال البغويأضمن لك 

  .)٣(ضمان املغصوب للمالك وإن ضمن يف حال قيامه فوجهان بناءا على، قيمته جاز

  

  : فروع

حقت فللمستحق قلع الغراس والبنـاء، فيها أو غرس مث است لو اشرتى أرضا وبىن :األول

وهـــو مـــا بـــني قيمتـــه قائمـــا ومقلوعـــا ، البـــائع ىفـــإذا فعـــل ففـــي وجـــوب أرش النقصـــان علـــ

  : -إن شاء اهللا  -يف كتاب الغصب خالف يأيت 

                                  
 ).٦/٤٢٨( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ١(

  ).٤/١٧٧(التهذيب للبغوي  :انظر )٢(

 .املصدر السابق:انظر) ٣(



 

٢١٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .النص أنه جيب وحيكى عن: أصحهما

فــإن كــان قبــل ظهــور االســتحقاق بــأن ، هــذا لــو ضــمن ضــامن هــذا األرش فعلــى

ه من النقص لو قلعه مستحق مل يصح، وكذا إن كـان بعـده وقبـل القلـع، ضمن ما بداخل

، وإن ضـمن عهـدة األرض وأرش نقصـان الغـرس ن ضمنه بعد القلع وكان معلوما صحوإ

   .)١(ويف عهدة األرض قوال التفريق، والبناء يف عقد واحد بطل األرش

  شراء، بشرط أن يعطيه كفيال بالعهدة وبأرش النقص مل يصح ال ولو اشرتى

مـن  وذكـر بعضـهم أن ضـمان نقصـان البنـاء والغـراس كمـا ال يصـح :قال الرافعـي

  ...غري البائع ال يصح من البائع

وهــذا إن أريــد بـه لغــو كمــا لـو ضــمن العهــدة لوجـوب األرش عليــه مــن غــري : قـال

  .)٢(رشأأنه ال  ظاهر املذهب وإال فهو ذهاب إىل علىالتزامه فهو مستمر 

  

ــاني لــو كــان لرجــل  )٤(والرويــاين  ]أ/١٣٠[ /شــارة إليــه عــن املــاورديتقــدمت اإل :)٣(الث

ــه ضــامن نقصــها عــن الــوزن والصــفة صــح  علــى رجــل ألــف درهــم دينــا فقبضــه وضــمن ل

 ىوإذا ادعــ .عــن ضــمان ا�هــول وضــمان مــا مل جيــبضــمان الــدرك وخــرج  وجــرى جمــري

، وإن  القــابض أنــه نقــص فــإن صــدقه الــدافع والضــامن طالــب بــالنقص مــن شــاء منهمـــا

  :يرجع به عليه وجهان كذباه قبل قوله على الدافع بيمينه، ويف قبوله على الضامن حىت

  .ال: أصحهما

 افع وصدقه الضامن فلـه أن يرجـع علـى كـل منهمـا، فـإن رجـع علـىوإن كذبه الد

، ولـو وجـد املـأخوذ أو بعضـه رديئـا فـإن الـدافع إلنكـاره امن علىالضامن مل يرجع به الض

ن للـدافع االمتنـاع مـن اإلبـدال حـىت كـل منهمـا لكـ  قاه أنه كان فيها كان له الرد علىصد

                                  
  ).٤/٢٤٩(، روضة الطالبني للنووي )٥/١٥٥(العزيز للرافعي  :انظر )١(

  .املصدر السابق :انظر) ٢(

  .الفرع الثاين يأ )٣(

 ).٥/٤٧٦(، حبر املذهب للروياين )٦/٤٢٨(احلاوي الكبري للماوردي : انظر )٤(



 

٢١٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

، وإن كــذباه فــإن كــان عيبــا ال خيرجهــا يأخــذ املبــدل ولــيس ذلــك للضــامن؛ ألنــه ال ميلكــه

وإن كان خيرجها من جنسها   ،احد منهماو  س الدراهم مل يقبل قول القابض علىمن جن

، ويف قبولــه علــى الضــامن الــدافع بيمينــه والصــفر املطلــق قبــل قــول القــابض علــىكــالزائف 

   .)١(الوجهان

وللضـامن هنـا أن ميتنـع ذبه الدافع كان له الرجوع بالبـدل، وإن صدقه الضامن وك

، وكـذا حقـهبـه إىل بعـض  الرجوع عليه فيصل ذرلتع؛ من دفع البدل إال باسرتجاع املردود

   .إذا كان املضمون نقص الصفة خاصة احلكم

 صــفة كــان ضــامنا لــنقص الــوزن ولــو ضــمن لــه نقــص الــدراهم ومل يــذكر وزنــا وال

  .)٢(سريجويف ضمانه لنقص الصفة وجهان البن قطعا، 

  

لو استقرض شيئا بشرط أن يرهن به رهنا فضمن ضامن تسليم هذا الـرهن إليـه  :الثالث

  .)٣(االمتناع ؛ ألن للراهنمل يصح

  

  :كون احلق الزما  :القيد الثاني

  :وغري الزمالزم، : والدين ضربان

  

  :الالزم :الضرب األول

سـواء كــان  عنــد طلـب مســتحقه فيصـبح ضــمانه ؤهوهـو مـا يلــزم مـن هــو عليـه أدا

ن املبيــع بعــد ، وعــتلفــات إذا كانــت دراهــم أو دنــانري، وقــيم املمســتحقا كــأروش اجلنايــات

غــري مســتقر كــثمن  ، أووالقــرض، والصــداق بعــد الــدخول، وعــوض اخللــعقبضــه ولزومــه 

                                  
، حبر املذهب للروياين )٥/١٧٩(، العزيز للرافعي )٦/٤٥٣(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )١(

)٥/٤٧٧.( 

 املذهب للروياين، حبر )٥/١٧٩( العزيز للرافعي ،)٦/٤٢٨( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٣(

)٥/٤٧٧(.  

 .)٥/٤٧٧( حبر املذهب للروياين  :انظر) ٣(



 

٢١٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

املبيع قبل قبضه، واألجرة قبل استيفاء املنفعـة، واملهـر قبـل الـدخول، واملسـلم فيـه للحاجـة 

احتمــال ســقوط  كمــا ال نظــر إىل ]ب/١٣٠[ /احتمــال ســقوطه التوثــق وال نظــر إىل إىل

عــل ضــمان الــثمن واألجــرة بعضــهم أنــه ج، وعــن بــاإلبراء أو الفســخ بعيــب وحنــوهاملســتقر 

يت يف ضمان الثمن يف زمن اخليار وقياسه طرده املسـلم فيـه ايضـا، اخلالف اآل واملهر على

                              .                                                    )١(ولهأومن هذا الضرب نفقة الزوجة يوما يف 

  

  :غري الالزم :الضرب الثاني

اللـــزوم كنجـــوم   مـــا مصـــريه إىل اللـــزوم وإىل غـــريه ممـــا ال مصـــري لـــه إىلوينقســـم إىل

رج مـن اخلـالف وفيـه وجـه خيـ. به على املذهب اجلديد )٢(كتابة ال يصح ضمانه كالرهنال

.  يف ضـمان اجلعـليتمـن اخلـالف اآل: وقيـل. يف ضمان ما مل جيب، وجرى سبب وجوبه

   .)٣(دمي وجهانويف صحة ضمانه على الق

دين ويف صــحة ضــمانه بــويصــح ضــمان مــا علــى املكاتــب مــن ديــن لغــري ســيده، 

  .لسيده وجهان بنامها بعضهم على أنه هل يسقط بعجزه؟ وفيه وجهان

   :ما أصله اللزوم:  اللزوم ينقسم أيضا إىلوما مصريه إىل

  : زمن اخليار يف صحة ضمانه وجهانواجلواز فيه عارض كالثمن يف

  .)٤(أنه يصح وقطع به مجاعة: أصحهما

   .)٥(أنه مل جيد لألصحاب غريه واستغرب: وقال اإلمام

                                  
، وروضة الطالبني  للنووي )٥/١٥٦(، والعزيز للرافعي )٣/٢٣٨(الوسيط للغزايل : انظر) ١(

)٤/٢٢٩(.  

  .حبس الشيء حبق ميكن أخذه منه كالدين: احلبس، شرعا: الرهن لغةا) ٢(

 ).٩٨ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

 ).٢٣٠، ٤/٢٢٩(، وروضة الطالبني للنووي )١٥٦/ ٥(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

 .)٢٣٠، ٤/٢٢٩( وروضة الطالبني  للنووي ،)١٥٦/ ٥( العزيز للرافعي :انظر) ٤(

  .)٧/٦(�اية املطلب للجويين :انظر) ٥(



 

٢١٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

فــإن كــان للبــائع ا كــان اخليــار لــه أو للمشــرتي خاصــة، ومهــا فيمــا إذ: قــال املتــويل

   .)١(خاصة صح قطعا

ر ال مينــع نقــل امللــك يف الــثمن إىل أن اخليــا وتصــحيحه مفــرع علــى: قــال اإلمــام

   .البائع

وقد تقدم أنه أشار إليه يف الرهن ، )٢(مينعه فهو ضمان ما مل يثبت بعد: ن قلنافإ

  . ما أصله اجلواز كاجلعل يف اجلعالة ، وإىل)٣(أيضا

  :ويف صحة ضمانه وجهان

أنه ال يصح ومها فيمـا بعـد الشـروع يف العمـل وقبـل متامـه، أمـا بعـدمها : أصحهما

  .)٥(والبغوي والرافعي )٤(القاضي فيصح قطعا، وأما قبلهما فال يصح قطعا قاله

 أنـه علـى: القطـع بـاملنع، والثانيـة: ام فيما قبل العمل طـريقني أحـدمهااإلم وحكى

يف الـرهن  )٧(وهـو مقتضـي كـالم البنـدنيجي، )٦(القولني فيمـا وجـد سـبب وجوبـه ومل جيـب

   .وابن الصباغ

الـوجهني  علـىى أ�ا كاجلعالـة فيكـون وضمان مال املسابقة قبل السباق ينبين عل

  .)٨(أو كاإلجارة فيصح

  

                                  
  .قيد التحقيق ما زال التتمة للمتويل )١(

  .)٧/١٦(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٢(

  .)٦/٧٣(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٣(

 ).١٠/١٣٨(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٤(

  .)٥/١٥٦( العزيز للرافعيو  ،)٤/١٧٥( يالتهذيب للبغو  :انظر) ٥(

 .)٧/١١(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٦(

 ).١٠/١٣٨(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٧(

، كفاية النبيه البن الرفعة )٥/١٥٦( العزيز للرافعيو  ،)٤/١٧٥( يللبغو التهذيب  :انظر) ٨(

)١٠/١٣٧.(  



 

٢١٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  :كون الدين املضمون معلوما  :القيد الثالث

  :كالطريقني املتقدمني يف ضمان ما مل جيبضمان ا�هول طريقان   ويف صحة

  . أنه ال يصح: اجلديد الصحيح

   .)١(ضمون عنهامل  ]أ/١٣١[ /وال يشرتط أن يعرفه

   :من اشرتاط رضاه له وجهان مأخوذانويف اشرتاط معرفة املضمون 

  .)٢(أنه ال يشرتط: القدمي

عـن مـا بعتـه  ضـمنت لـك: أن يتأيت اإلحاطة به كمـا إذا قـالهذا فيشرتط  وعلى

فــالن  ضـمنت لـك شــيئا أو جـزءا مـن مالــك علـى أمــا لـو قــال .مـن فـالن وهــو جاهـل بـه

  .)٣(وعل هذا فيصح الضمان ،فال يصح قطعا

وللخـالف فيـه قوالن يف صحة ضـمانه جاريـان يف اإلبـراء عنـه وأوىل بالصـحة، وال

   .رتاط الرباءة من العيوب يف البيعصحة اش: أحدمها: مأخذان

تــاق أو متليــك للمــديون مــا يف ذمتــه، كاإلع  ، ســقاط حمــضإبــراء أن اإل: وثانيهمــا

يف ذمتـك صـح ملكتـك مـا : لـى الثـاين أنـه لـو قـالوفيه خالف يـدل عفإذا ملكه سقط، 

ملكتـك نفسـك، : كقولـه لزوجتـه   نيـة إبـراء الفتقـر إىلكـان   )٤(]ولـو[  ،وبرئ من غري نية

و متليــك مل يصــح بــراء عــن ا�هــول، أســقاط صــح اإلإ، فــإن قلنــا ملكتــك رقبتــك: ولعبــده

  :، وخرجوا على هذا األصل مسائل)٥(وهو الظاهر

قـول التمليـك  ىدون املوكـل صـح علـوالوكيل يعرف قدر الـدين لو وكل باإلبراء  :أحدها

  .)٦(سقاطدون اإل

                                  
 ).٥/١٥٦(، العزيز للرافعي )٣/٢٣٨(الوسيط للغزايل  :انظر )١(

 .املصدر السابق :انظر )٢(

  .املصدر السابق :انظر) ٣(

 ).ط(ساقطة من ) ٤(

  .)٥/١٥٦( العزيز للرافعي :انظر) ٥(

 ).٥/١٥٧( للرافعيالعزيز : انظر )٦(



 

٢٢٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

سـقاط دون أبرأت أحد كما صح على قـول اإل: قالاثنني ف لو كان له دين على :الثانية

  .)١(التمليك وطولب بالبيان

  

 م موت مورثه صح علـىإنسان فأبرأه الوارث وهو ال يعل لو كان لورثة دين على: الثالثة

مال مورثه ظانـا حياتـه  القولني فيما لو باع ىقول التمليك عل ، وخيرج علىسقاطقول اإل

  .)٢(فبان موته

  

 ن جعلنـاه متليكـا مل حنـتج إليـه علـى، وإإسـقاطا ال حنتـاج إىل القبـولإن جعلنـاه  :الرابعة

   .)٣(املذهب املنصوص

ــه  نرتــد بــرده وعلــى هــذا حنتــاج إليــه، وعلــى: ســريجوقــال ابــن  األول يف ارتــداده ب

  .)٤(ال :هماأصح :وجهان

  

  : فروع

عـل وهـو ال يـدري مـا اغتابـه قال املغتـاب ملـن اغتابـه اغتبتـك فـاجعلين يف حـل فف :األول

  :فوجهان

عضـو مـن عبـده  ىكما لو عـرف أنـه جـين علـإسقاط فيصح،  ألنه حمض يصح؛ : أحدمها

  .اصومل يعرف عينه فعفا عن القص

   .)٥( ما ذكره النووي ال على: وأظهرمها

                                  
  ).٥/١٥٧( العزيز للرافعي :انظر )١(

  .املصدر السابق :انظر )٢(

  .املصدر السابق :انظر )٣(

  .املصدر السابق :انظر) ٤(

 ، واحلاوي للسيوطي)٥/١٥٧(، العزيز للرافعي )٤/٢٥١(روضة الطالني  للنووي : انظر) ٥(

)١/١٠٧.( 



 

٢٢١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .)١(فيه وجهان؟ براء أو كناية أنت يف حل من كذا صريح يف اإلوله هل ق :آخر

  

ى اجلديــد، علــ ]ب/١٣١[ /القــدمي وال جيــوز بــراء علــىاإلمــام جيــوز تعليــق اإل قــال :آخــر

  .عفهإال إذا شرطنا القبول ففيه احتمال وحكاه الروياين وجها وض

  

لو أبرأه عن ألف درهم مث قال مل أعلم أن يل عليه حينئذ شيئا مل يقبل ظـاهرا  :)٢(ثالث

أنـه حـي فـإذا هـو  اخلـالف فيمـا إذا بـاع مـال أبيـه علـىويف الباطن وجهـان مـأخوذان مـن 

سـواء قالـه بالعربيـة أو بالفارسـية، ويتفـرع بـراء ميت قال الروياين ولفـظ الـرتك صـريح يف اإل

   :هول ال يصح صورتانالصحيح أن ضمان ا� على

  

  :)٣(قوالن: وقيليف صحة ضمان إبل الدية وجهان،  :أحدهما

  .)٤(أنه يصح، وقطع به مجهور املراوزة: أصحهما

  .)٥(وزعم املاوردي أن ال خالف فيه

                                  
حتفة احلبيب ، و )٤/٤٩٣(والنجم الوهاج للدمريي ، )٥/٥٠٣(حبر املذهب للروياين  :انظر) ١(

 .)٣/٤٣٣( )البجريمي على اخلطيب ( على شرح اخلطيب 

 .إال إن قصد الثالث بعد األول ،هذا الفرع الرابع وليس الثالث )٢(

 .)٤/٢٥١( روضة الطالني للنوويو  ،)٥/١٥٨( العزيز للرافعي :انظر) ٣(

ّ        ً                       يسم ون أيضا  باملراوزة، فتارة يقولون وناخلراساني )٤(   :  

حد تعبري  ، ومها سواء على"أصحابنا املراوزة: "، وأخرى يقولون"أصحابنا اخلراسانيون"

فإن "  مرو وما واالها ألن أكثر اخلراسانيني من: "ابن امللقن يف طبقاته، وقد علل لذلك بقوله

   َ     وه راة،  َْ        نـ ي سابور، : باقي مدن خراسان" مبا واالها"أراد 

  .   َْ                                وبـ ل خ، وما حوهلا، فهو صحيح إن شاء اهللا

ذهب يف طبقات محلة املذهب، البن امللقن :انظر
 
                                العقد امل
ُ
        : )٢١٦(. 

 .)٦/٤٤٢( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٥(



 

٢٢٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

هـــذا لـــو كـــان الضـــمان  ى، وعلـــواملرجـــع يف لو�ـــا وصـــفتها إىل غالـــب إبـــل البلـــد

   .بقيمتهاجوع فهل يرجع مبثلها أو يقتضي الر 

ض احليــــوان وبــــين ال ميتنـــع أن جيــــري فيــــه اخلـــالف املــــذكور يف اقـــرتا: قـــال اإلمــــام

   .)١(مال بعضهم الوجهني على جواز الصلح عنها على

، وال و دنـانري معروفـة جـاز ضـما�ا قطعـاروش اجلنايات فإن كانت دراهـم أأُ وأما 

  .)٣(قبل متام السنة )٢(العاقلة ىجيوز ضمان الدية عل

  :وقيل وجهانلو قال ضمنت مالك على زيد من عشرة إىل مائة فقوالن،  :الثانية

  .)٤(أنه ال يصح: أظهرمها

وحكــاه عــن والرويــاين،  )٦(واألصــح عنــد البغــوي، )٥(وهــو األقــيس عنــد الغــزايل: وثانيهمــا

  .)٧(العراقيني أنه ال يصح

يصـح وكانـت لــه : ، فـإن قلنـاعشـرة  أبرأتـك مـن درهــم إىل: وجيريـان فيمـا لـو قـال

عشــرة هــل يلزمــه  ضــمنت مــن درهــم علــى: عليــه مائــة أو أكثــر، فقــد قــالوا فيمــا إذا قــال

ثـة أوجـه فيـه ثالإدخـاال للطـرفني؟ أو مثانيـة إخراجـا هلمـا؟ أو تسـعة إدخـاال لـألول؟ عشرة 

وقيـــاس األول يف ، )٩(والنـــووي الثالـــث )٨(، وصـــحح البغـــوي األوليـــأيت نظريهـــا يف اإلقـــرار

                                  
 .)٧/١٤(�اية املطلب للجويين :انظر) ١(

  .أهل ديوان ملن هو منهم وقبيله حيميه ممن ليس منهم: العاقلة  )٢(

 )١٢٣ص (معجم التعريفات للجرجاين : انظر  

 .)٦/٤٤٢( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٣(

 .)٤/٢٥١( روضة الطالني للنوويو  ،)٥/١٥٨( العزيز للرافعي :انظر) ٤(

  .)٣/٢٣٨( الوسيط للغزايل :انظر) ٥(

 .)٤/١٧٨( يالتهذيب للبغو  :انظر) ٦(

 .)٥/٤٦٥( حبر املذهب للروياين :انظر) ٧(

 ).١٧٩، ٤/١٧٨(التهذيب للبغوي : انظر )٨(

 ).٤/٢٥٢(روضة الطالني للنووي  : انظر )٩(



 

٢٢٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ــــ ــــا هن ــــةمثالن والثالــــث أن يلزمــــه تســــعة ، والثــــاين أن يلزمــــه تســــعة ومثــــانني، ا أن يلزمــــه مائ

   .)١(وتسعني

ص عـــن فـــإن عـــرف أن دينـــه ال يـــنقولـــو قـــال ضـــمنت مـــا بـــني درهـــم إىل عشـــرة، 

صــحته يف الثمانيــة اخلــالف وإن مل يعــرف ذلــك ففــي عشــرة صــح ويكــون ضــامنا مثانيــة، 

   .املتقدم

ال يعرف قدرها فهل يصح يف ثالثة؟  فالن وهو ولو قال ضمنت الدراهم اليت على

كما لو قال أجرتك كل شهر بدرهم، هل يصح يف األول، وجهان،    ]أ/١٣٢[ /فيه

   .)٢( وهذه املسائل كلها جارية يف اإلبراء

  

  :يف صحة الضمان حبقوق اهللا تعاىل املالية كالزكاة أوجه :فرع

   .يصح كسائر الديون: أحدها

   .)٣(به املاوردي ال يصح وجزم: والثاين

ألن أداء الزكـاة حممد أنه يصح بإذن مـن عليـه، وال يصـح بدونـه؛ عن الشيخ أيب : وثالثها

أن الضـــمان إذا كـــان وأصـــل اخلـــالف يف  .عــن غـــريه ال يصـــح إال بإذنـــه فكـــذلك ضــمانه

  ؟ بأذن واألداء بغري إذن هل يقتضي الرجوع

 داء وجهان خمرجان علـىإلذن عند األفإن ضمن باإلذن وصححناه ففي اعتبار ا

  .)٤(اخلالف املذكور

  

                                  
 شرح البهية الغرر، )٤/٤٩٣( يالنجم الوهاج للدمري ، )٦/١٤٥( حبر املذهب للروياين: انظر) ١(

  ).٣/١٥٥(األنصاري  لزكريا الوردية البهجة

  .)٤/٢٥٢( روضة الطالني للنوويو  ،)٥/١٥٨( العزيز للرافعي :انظر) ٢(

  .)٦/٤٩٦( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٣(

روضة الطالني و  ،)١٧٥ ،٥/١٧٤( العزيز للرافعيو  ،)٧/١٥(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٤(

   .)١٠/١٢٥(كفاية النبيه البن الرفعة و  ،)٤/٢٤٢(للنووي 



 

٢٢٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  :في كفالة البدن: فصل

يف الذمــة وإىل  )١(]ثابــت [ حــق  ع مــن الضــمان إذ املضــمون ينقســم إىلوهــو نــو 

، ، ويســمى أيضــا كفالــة الوجــهيف جعلــه هــذا ركنــا يف الضــمان )٢(وتســاهل الغــزايلعــني، 

، وقطـع بـه مجاعـة مـن )٣(صـحيحةالشافعي يف أكثر كتبـه أ�ـا والصحيح الذي نص عليه 

يف   )٤(وكـــالم القاضـــياألصـــحاب، وحكـــى مجاعـــة فيهـــا قـــولني، واختـــار اجلرجـــاين املنـــع، 

  .)٦(، وأن القفال رجحهيقتضي ترجيحه )٥(سراركتاب األ

  ؟ فهل يصح ضما�ا هلم مالكهاعيان اليت ليست يف يد وأما األ

ذي اليـــــد كاملغصـــــوب واملســـــتعار واملســـــتام  ينظـــــر فـــــإن كانـــــت مضـــــمونة علـــــى

الطريقان اللذان  ففي صحة ضما�اع التعدي فيها واملبيع قبل القبض، واألمانات اليت وق

  . ع هنا بالصحةثبت اخلالف مث قطأوبعض من يف كفالة البدن، 

يخ أيب حامد وهو ظاهر كالم الشن قطع هنا باملنع وصححه اجلرجاين، ومنهم م

   .)٧(روياينواملاوردي وال

                                  
 ).ز(ساقطة من ) ١(

  .)٣/٢٣٩( الوسيط للغزايل :انظر) ٢(

 ).٦/٣٤٢(للعمراين  البيان: انظر )٣(

 ).٢١٨ص (فتاوى القاضي احلسني : انظر )٤(

، ولكن البعض عبد الرمحن بن حممد املروزي الفوراين الشافعي: أليب القاسمكتاب أسرار الفقه   )٥(

  .ينسبه إىل القاضي حسني

 ).١/٨١(كشف الظنون حلاجي خليفة : انظر  

روضة الطالني و  ،)٥/١٥٩( العزيز للرافعيو  ،)١٧ ،٧/١٦(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٦(

  ).٤/٢٥٣(للنووي 

، وحبر املذهب )٧/١٧(، و�اية املطلب للجويين ) ٦/٤٩٦(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٧(

  ).٥/١٦١(، العزيز للرافعي )٦/١٤٦(للروياين 



 

٢٢٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(ومنهم من بنامها على القولني يف كفالة البدن

الشــركة والقــراض يف ومــال كالوديعــة   ،ذي اليــد وإن مل تكــن العــني مضــمونة علــى

  . )٢(، واملال يف يد الوكيل والوصي مل يصح ضما�االعامل يد

   .)٣(نسان ومل يقبضه فضمن رجل تسليمه للمر�ن مل يصحإولو رهن شيئا من 

ومـنهم يـة يوجـب املـال فهـو كضـمان األعيـان، تكفـل ببـدن العبـد اجلـاين جنا ولو

، فـإن عيـان املضـمونة يصـح أخـذ بردهـافإن قلنا بالصـحيح أن ضـمان األ ،من جزم باملنع

بـــاحلق، وإن تلفـــت    ]ب/١٣٢[ /وإن تعـــدد ردهـــا حـــال كاملعســـر ،ردهـــا بـــرئ الضـــامن

جـوب الغـرم تيـني يف و وجهـان كـالوجهني اآلمـه قيمتهـا يف غـري املبيـع فيـه فهل يبطـل أو يلز 

بقيمـة يـوم القيمـة أو  ىيلزمـه فيضـمن املغصـوب بأقصـ: إذا مات املكفول ببدنه، فإن قلنا

                                                      .)٤(أقوامها الثاين: ، قال النووين الكفيل ليس مبتعد فيه وجهان؛ ألالتلف

إن تلفـت ، ولـو أن الضـامن ضـمن قيمـة العـني تلف ينفسـخ البيـع أما املبيع فإذاو 

  الكفيل؟ مات هل جيب الدين على أن املكفول ببدنه إذا فقد قال البغوي ينبين على

   .)٥(فال يصح وهو األصح، ال :جيب صح ضمان القيمة هنا، وإن قلنا: إن قلنا

ــا أنــه  والثــوب املــدفوع إىل ، وإن يصــح ضــمانه أمانــة ملاخليــاط أو القصــار إن قلن

   .ه مضمون عليه ففي الضمان الوجهانقلنا أن

مــن تصــح  فقــد ضــبط اإلمــام والغــزايل وعلــى املــذهب أن كفالــة البــدن صــحيحة، 

منـه  املـدعي ويقـرب اءكفالته بأنه كل من وجب عليـه حضـور جملـس احلكـم عنـد اسـتدع

 )٦(ابتـا يف الظـاهرقول املاوردي شرطه أن يكون عليه حق يستحق املطالبة به سواء كـان ث

                                  
  ).٤/٢٥٥(روضة الطالبني للنووي، )٥/١٦١( العزيز للرافعي :انظر )١(

 .املصدرين السابقني :انظر) ٢(

  .املصدرين السابقني :انظر) ٣(

 .)٤/٢٥٦( روضة الطالني للنووي :انظر) ٤(

 .)٤/٢٥٦(وروضة الطالبني  للنووي ،)٥/١٦٢( العزيز للرافعي :انظر) ٥(

 .)الضامن (  )ز(يف   )٦(



 

٢٢٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .)١( أم ال

   .شرطه أن يكون عليه حق صح ضمانه: وقال البندنيجي

  .انتهي. )٢(جتوز الكفالة ببدن من يلزم حضوره ا�لس بدين: ذبوقال يف امله

ن مـن مل يثبـت فتصح الكفالة ببدن من مـن وجـب عليـه حـق بـإقرار أو بينـة وببـد

الصـــحيح مـــن الـــوجهني وتـــدخل فيـــه  لـــىعليـــه احلـــق ومل ينكـــر، وكـــذا ببـــدن مـــن أنكـــر ع

   .)٣(الكفالة ببدن الزوجة للزوج سواء بينت الزوجية أم ال

ن املســتحق ؛ ألمــن عليــه قصــاص )٤(الظــاهر أن هــذه ككفالــة بــدن: وقــال املتــويل

  .)٥(يت فيهأي فيأيت فيها اخلالف اآلعليها ال تقبل النيابة، 

مــن وجــزم القاضــي وابــن الصــباغ مبنعهــا فقــاال ال تصــح الكفالــة ببــدن الزوجــة وال 

   .)٦(بعض العبارات املتقدمة يدعي عليها بالزوجية وهو مقتضى

حضــــارمها بإقامــــة البينــــة عليهمــــا يف إوتصــــح ببــــدن الصــــيب وا�نــــون الســــتحقاق 

لـويل بإحضـارمها عنـد ، مث إن تكفـل بـإذن وليهمـا فلـه مطالبـة األتالف واجلنايات وغريهـاا

   .)٧(احلاجة

   .)٨(ذنه فهي كفالة البالغ العاقل بغري إذنه وال اعتبار بإذ�ماإوإن تكفل بغري 

                                  
 للغزايلالوسيط  ،)٧/٢٠(�اية املطلب للجويين) ٦/٤٣٤( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ١(

 . )١٤/٤١(، وا�موع تكملة املطيعي )٣/٢٣٩(

  .)١٤/٤١( ا�موع تكملة املطيعي :انظر )٤(

  .املصدر السابق :انظر) ٣(

 .)الكفالة ببدن (  )ز(يف   )٤(

  ).١٠/١٦٧(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر. ما زال قيد التحقيق التتمة للمتويل) ٥(

  ).١٠/١٦٧(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر. القاضي هنا أبو الطيب )٦(

اإلقناع للخطيب و  ،)٤/٢٥٣(وروضة الطالبني  للنووي  ،)٥/١٦١( العزيز للرافعي :انظر) ٧(

 .)٢/٣١٥( الشربيين

 .)٤/٢٥٣(وروضة الطالبني  للنووي ،)٥/١٦١( العزيز للرافعي :انظر) ٨(



 

٢٢٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ابــن   ]أ/١٣٣[ /قــول ال يصــح ضــما�ما علــى وإمنــا يصــح علــى: وقــال املــاوردي

   .)١( يعترب إذن املكفول به وهو غريبأنه ال سريج

   .)٢(لسيده ويلزمه السعي يف رده بقويصح ضمان العبد اآل: سريجقال ابن 

   .)٣(أنه جيب فيه ما ذكره املتويل يف الزوجة وأشار الرافعي إىل

 إحضـــاره لتقـــام الشـــهادة علـــى امليـــت؛ ألنـــه قـــد حيتـــاج إىلوتصـــح الكفالـــة ببـــدن 

   .)٤(عينه

إحضـاره الصـحيح بـل عليـه  بدن حـي فمـات مل تنقطـع الكفالـة علـىولو تكفل ب

  .)٥(صورته املكفول له إقامة البينة علىطلب  إذا ما مل يدفن؛

الوجـه  علـى وال يشرتط العلم مببلـغ املـال املطالـب بـه وفيـه وجـه أنـه يشـرتط، بنـاءا

   .)٦(يت أنه يغرم ما عليه عند تعذرهاآل

 املال املطالب به حبيـث يصـح ضـمانه،ن يكون أويشرتط : قال العراقيون والبغوي

  . )٧(عليه مل يصح ب بالنجوم اليتفلو تكفل ببدن املكات

دمـي  وأما الكفالة ببدن من عليه عقوبـة وإن كانـت آلهذا كله يف الكفالة باملال، 

 يصــــح، ونقــــل املــــزين أنــــه أنــــه ال وحــــد القــــذف فقــــد نــــص يف اللعــــان علــــىكالقصــــاص 

  :، ولألصحاب طرق)٨(يصح

                                  
  .)٦/٤٦٣( احلاوي الكبري للماوردي: انظر )١(

  .)٤/٢٥٤(وروضة الطالبني  للنووي  ،)١٦٢ ١٥٩، ٥/١٥٨( العزيز للرافعي :انظر) ٤(

 .)٥/١٦١( العزيز للرافعي: انظر) ٥(

 .)٤/٢٥٨(وروضة الطالبني  للنووي  ،)٥/١٥٩( العزيز للرافعي :انظر) ٤(

 .املصادر السابقة: انظر) ٥(

 .)٥/١٦٠( العزيز للرافعي: انظر) ٦(

النجم الوهاج للدمريي  ،)٥/١٦٠( العزيز للرافعي ،)٤/١٨٨( يالتهذيب للبغو  :انظر) ٧(

)٤/٤٩٧(. 

  ).١٠٨ص(خمتصر املزين  :انظر )٨(



 

٢٢٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

 القــولني فيمــا إذا مــات قــولني وبنامهــا الشــيخ أبــو حامــد علــىال أنــه علــى: أظهرهــا

  ؟ املكفول هل يغرم الكفيل ما عليه

، وقضـــية هــذا البنــاء أن يكـــون قــول الصـــحة إن قلنــا يغــرم مل يصـــح وإال صــحت

   .)١(وهو اختيار القفال والغزايلهر، أظ

  .)٢(املذهب املنع: وقال الروياين

  .القطع بالصحة، ومحل نصه يف اللعان على الكفالة بنفس احلد: والثاين

   .)٣(القطع باملنع: والثالث

سرقة فاملشهور القطـع بأنـه كحد اخلمر والزنا والوإن كانت العقوبة حقا هللا تعاىل  

   .)٤(قاضي الطربي اإلمجاع عليه، وزعم الال يصح

وعــن ابــن ســلمة وابــن حــريان طــرد القــولني وإذا مجــع بــني الصــورتني حصــل فيهمــا 

ـــــة أوجـــــه الشـــــهادة وكتـــــاب  ، واخلـــــالف شـــــبيه بـــــاخلالف يف ثبوتـــــه بالشـــــهادة علـــــىثالث

   .)٥(القاضي

: قـال اإلمـام والغـزايل )٧(فل بنيسـابورواملتك )٦(ولو تكفل بإحضار شخص ببغداد

                                  
  ).٣/٢٤٠(الوسيط للغزايل : انظر )١(

  ).٥/٤٩٥(حبر املذهب للروياين : انظر )٢(

وروضة الطالبني  للنووي ، )٥/١٦٠(، العزيز للرافعي )٤/١٨٧(التهذيب للبغوي  :انظر )٣(

)٤/٢٥٣.(  

 .)١٠/١٦٨(، كفاية النبيه البن الرفعة )٥/١٦٠(العزيز للرافعي  :انظر )٤(

  .املصدرين السابقني :انظر) ٥(

أم الدنيا وسيدة البالد وقبة اإلسالم وجممع الرافدين، وبناها املنصور أبو جعفر عبد اهللا : بغداد )٦(

  .بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس

  .مجهورية العراق وتقع يف املنطقة الوسطية للعراقوهي اآلن عاصمة   

 ).٣١٣ص (آثار البالد وأخبار العباد للقزويين : انظر  

 =    مدينة من مدن خراسان، ذات فضائل حسنة وعمارة، كثرية اخلريات والفواكه: نيسابور )٧(



 

٢٢٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .)١(؛ ألنه ال يلزمه احلضور ببغداد لكن سيأيت ما خيالفهال يصح

س وإن تعـــذر حتصـــيل الغـــرض يف وتصـــح الكفالـــة ببـــدن الغائـــب واملـــريض واحملبـــو 

ببــدن أحــد هــذين مل  )٢(تكفــل  ]ب/١٣٣[ /ويشــرتط تعيــني املكفــول ببدنــه فلــو ،احلــال

  .)٣(يصح

  

  :في حكم كفالة البدن: فصل

  :وفيه مسائل

إذا صحت الكفالة لزم الكفيـل تسـليم املكفـول بـه للمكفـول لـه إذا طلبـه، فـإن   :األولى

أطلـق وجـب تسـليمه يف موضـع ، وإن ة مكانا للتسليم تعني وتسلمه فيهكان عني الكفال

يـأيت فيـه اخلـالف املـذكور يف يعـين فهو كما لو أطلق عقد السـلم، : الكفالة، وقال املتويل

  . يأيت فيه، واإلمام جزم بأنه الصحته

فـإن أحضـر ثبت اخلالف أم ال فالظاهر اجلواز، ومحله على ذلك املكـان، وسواء 

   .)٤(فإن قبله برئ ومل جيب ،يف غري املكان الذي جيب تسليمه فيه جاز قبوله

إذا أحضــره يف البلــد يف حملــه : ، وقــال يف وجــوب قبولــهوخصــه القاضــي ببلــد أخــر

  .وجهان

إذا أحضــره يف غــريه، فــإن كــان عليــه مؤنــة يف محلــه : وقــال القاضــي الطــربي وغــريه

موضع التسليم أو ضرر بأن كان عني جملس احلكم أو بلد أو بقعة فيها مـن يسـتعني  إىل

                                                                                          
  .والثمرات وكانت جممع العلماء=    

  .وهي تقع حاليا يف مشال شرق إيران  

 ).٤٧٣ص (آثار البالد وأخبار العباد للقزويين : انظر  

  .)٣/٢٤٠( والوسيط للغزايل ،)٢١ ،٧/٢٠(�اية املطلب للجويين  :انظر) ١(

  .)قال تكفلت (  )ز(يف   )٢(

 .)٤/٢٥٤(، روضة الطالني  للنووي )٥/١٦١(العزيز للرافعي  :انظر) ٣(

 ).١٠/١٧٢( البن الرفعة،كفاية النبيه )٣/٢٤١(الوسيط للغزايل : ينظر )٤(



 

٢٣٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

، وإن مل يكــن عليــه مؤنــة وال ضــرر احلــاكم أو خــالص حقــه مل جيــب قبولــه لــه إىلمح لــىع

وخصصـه اإلمـام مبـا إذا مل يكـن قريبـا مـن احملـل الـذي لزمه قبوله، وفيه وجـه أنـه ال يلزمـه، 

  .يلزمه احضاره

: وحبس احلاكم باحلق ال مينع التسليم إلمكان إحضاره ومطالبته باحلق فيقـال لـه

واحلــاكم ينظــر بينــه ســلمه فيحضــر ويســتلم إليــه يف احلــبس، يت حــىتلــس احلكــم أحضــر جم

   .)١(خبالف ما إذا كان يف حبس غري احلاكم ،وبني احملبوس

ال أسـلمه اآلن : لزمه احضاره فيه فقـال املكفـول لـهولو أحضره يف املكان الذي ي

 يــدي مالكــه وخــال ، كمــا لــو وضــع الغاصــب املغصــوب بــنيوال أطالبــه اآلن بــرئ الكفيــل

ووضـعه بـني يـدي صـاحبه فلـم يأخـذه  )٢(]الـدين[خبالف مـا إذا أحضـر املـديون بينهما، 

   .)٣(فإنه ال يربأ كذا قاله اإلمام

يرفع الكفيل األمـر إىل احلـاكم ليجـربه علـى تسـليمه فـإن : وقال الشيخ أبو حامد

  ،احلاكم املكفول به عن املكفول لهفليتسلمه ب أىب

   .)٤(بتسليمه وامتناعه فإن مل يكن حاكم أشهد شاهدين

لقاضــــي أيب الطيــــب أنــــه ال حيتــــاج إىل احلــــاكم، ويكفــــي أن يشــــهد علــــى وعــــن ا

  ، )٥(امتناعه

   .)٦(املذهبوهو املذكور يف وهو أقيس، : الصباغقال ابن 

                                  
لزكريا  والغرر البهية شرح البهجة الوردية ،)١٠/١٧٢(كفاية النبيه البن الرفعة  :انظر) ١(

 .)٣/١٥٨(األنصاري 

 ).ز(ساقطة من ) ٢(

  .)٧/١٩(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٣(

 .)٣/٢٤٠( الوسيط للغزايل :انظر) ٤(

 .)١٠/١٧٢(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٥(

كفاية ،  )٢/١٥٤(املطيعي  ا�موع تكملة: الشامل البن الصباغ ال يزال قيد التحقيق، انظر) ٦(

  .)١٠/١٧٢(النبيه البن الرفعة 



 

٢٣١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ذي  اع بــأن كــان املكفــول بــه مســتندا إىلوإن كــان للمكفــول لــه عــذر يف االمتنــ

الـه خبـالف مـا إذا أحضـر املـدين الـدين احلـال يف حشوكة مينعه من أخذ احلـق منـه ُعـذر، 

   .براء منه يف رأيالقبول أو اإل �ب أو غارة فإن ربه جيرب على

ذنه برئ أو دونـه مل وعنه فإن كان بإأجنيب إليه ال عن الكفيل مل يربأ، ولو سلمه 

   .يلزمه القبول، لكن لو قبل برئ الكفيل

يــل ويــربأ الكفخــر، يـربأ عــن حــق اآل ولـو تكفــل برجــل لــرجلني فســلمه ألحــدمها مل

  ، من الكفالة بإبراء املكفول له

، ولـو قـال املكفـول ويف هذا نظر رددته إيل )٢(]قد[وكذا لو قال : )١(قال الروياين

   :سريجله ال حق يل قبل املكفول به أو عليه فوجهان البن 

   .أنه يربأ: أحدمها

، وإن قـال أردت بنفـي ذمته برئن قال أردت نفي احلق من أنه يراجع فإ: والثاين

   .والعارية قبل قوله فإن كذباه حلفالوديعة والشركة 

 ه ديــن فقــال ال حــق يل قبلــه فهــو علــىقــال الشــيخ أبــو حامــد ولــو كــان لــه عليــ

  .)٣(هذين الوجهني

إذا غاب املكفول به، فإن عرف موضعه وقدر على إحضاره، فإن كـان علـى مـا  :الثانية

ه إحضــاره متهــل مــدة الــذهاب واإليــاب، فــإن ارتــد وحلــق بــدار دون مســافة القصــر فعليــ

   .)٤(احلرب أو حبس فقد تعذر احضاره

                                  
  .)٥٠١ ،٥/٥٠٠( حبر املذهب للروياين :انظر) ١(

 ).ط(ساقطة من ) ٢(

، وروضة الطالبني  للنووي )٥/١٦٤(، العزيز للرافعي )٣/٢٤٠( الوسيط للغزايل :انظر) ٣(

  .)١٠/١٧٢(، كفاية النبيه البن الرفعة )٤/٢٥٧(

 روضة الطالني للنووي و  ،)١٤/٥١( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/١٦٤( العزيز للرافعي :انظر) ٤(

)٤/٢٥٨(.  



 

٢٣٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

فـــإن ، )٢(ويبعـــث معـــه حـــني يوجهـــه الحضـــاره مـــن مينعـــه مـــن التصـــرف: )١(قـــال بعضـــهم

أن  ومل حيضـــره حـــبس، ويســـعى يف إحضـــاره بالتوكيـــل، ويـــدام حبســـه إىل )٣(مضـــت املـــدة

   .)٤(مبكان ال ميكن إحضاره منه أو للجهل مبوضعه صريوريةحضاره مبوت أو إيتعذر 

 وعن القاضـي أنـه حيـبس .نع حبس الكفيلأن اجلهل مبوضعه ال مي: وعن بعضهم

جلــة بشــهر فســافر فيــه فإنــه خبــالف مــا إذا كانــت مؤ يف احلــال إذا كانــت الكفالــة حالــة، 

   .)٥(ألنه مل جيب حني سفرهميهل حىت يتوجه إليه؛ 

   .حيضر معه إذا دعاه وجيب على املكفول أن

ن على مسافة القصر الكفيل، وإن كا وإن احتاج إىل مؤنة يف إحضاره فهي على

  :فما فوقها فوجهان

  ، يلزمه إحضاره أيضا وعليه احلضور أنه: أظهرمها

 إحضــاره كمــا لــو غــاب بعــد ولــو كــان غائبــا حــني كفــل فاحلــاكم يف: قــال الرافعــي

أنـه ال  ببغداد من بالبصرة كأنـه جـواب علـى لو تكفلوما تقدم عن اإلمام فيما الكفالة، 

كفالـــة حينئـــذ ال حضـــار فـــإن الأنـــه ال يلزمـــه اإل علـــى] ب/١٣٦ [ لزمـــه اإلحضـــار فـــإني

  .)٦(ىانته. ..فائدة فيها فتبطل

بــأن عنــه األصــل املقيضــة للغــرم يف وجــه،  فإنــه ضــبطوظــاهر كــالم اإلمــام خمالفــة،  :قلــت

   .فيه مكان ال يعدي عليه يكون إىل

                                  
  .املراد به القاضي حسني )١(

 )١٠/١٧٤(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر  

 .)التصرفات (  )ز(يف   )٢(

 .)املدتان (  )ز(يف   )٣(

األنصاري  لزكريا الوردية البهجة شرح البهية ، والغرر)٤/٥٠١( يالنجم الوهاج للدمري  :انظر) ٤(

  .)٣/٣٨٦(وحاشية اجلمل على املنهج  ،)٣/١٥٩(

  .املصادر السابقة :انظر) ٥(

 ).٥/١٦٤(العزيز للرافعي : انظر )٦(



 

٢٣٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

؟ هتـهالكفيل برئ الكفيـل أو ال عـن ج وإن حضر األصيل وسلم نفسه عن جهة

احلكــم وادعــى عليــه ، وفــرع عليــه القاضــي بأنــه لــو ظفــر بــاملكفول بــه يف جملــس )١(مل يــربأ

إحضـاره بـأن مـات أو غـاب حبيـث ال  فـإن مل يقـدر علـى. بتلك اخلصومة مل يربأ الكفيـل

  :؟ فيه وجهان البن سريجعرف موضعه فهل يطالب الكفيل مبالي

   .ن املسلم فيه فانقطع ال يطالب برأس املال، كما لو ضمال: املنصوص الصحيح

   .أنه يطالب باملال: والثاين

  .أن ابن خريان قال به مث رجع عنه: وقيل

  :وعلى هذا فوجهان

   .لغا ما بلغ إذا قامت البينة عليهيلزمه الدين با: أحدمها

القولني  ان علىومها مبنيل األمرين من الدين ودية املكفول، زمه أقيل )٢(]أنه : [ وثانيهما

قـل األمـرين منـه بأرش اجلناية بالغـا مـا بلـغ أو بأ يف أن السيد إذا اختار فداء اجلاين يفديه

   .)٣(ومن قيمته

بـــأن ال جيـــب  مرتـــب علـــى اخلـــالف يف املـــوت وأوىل )٤(واخلـــالف يف صـــورة العبـــد

عـد وظاهر كالم البغوي ختصيص اخلـالف يف وجـوب املـال فيمـا إذا كفلـه ب ،عند بعضهم

فهـم احلكـم مهمـا وظـاهر كـالم غـريه يُ . ثبوته، وجـزم فيمـا قبلـه أنـه ال شـيء علـى الكفيـل

وظاهره أيضا يقتضي ختصيص وجوب املال مبـا ثبت املال، فإن مل يثبت فال شيء قطعا، 

[ صــححناه فــال و  زوجتــه أو قصــاص أو حــد، فــإن كــان املطلــوب إذا كــان املطلــوب مــاال

   .)٦)(٥(]مال 

                                  
  .)٣/٢٤٠( الوسيط للغزايل :انظر) ١(

 ).ز(ساقطة من ) ٢(

 .)٥٣، ٥٢ ،١٤/٥١( تكملة املطيعيوع ما� :انظر) ٣(

  .)الغيبة (  )ز(يف   )٤(

 ).ز(زيادة يف ) ٥(

  .)وما بعدها  ٤/١٨٨(للبغوي التهذيب  :انظر) ٦(



 

٢٣٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ل به يف الكفالة وجهان مبنيان علـى أن الكفيـل هـل يغـرم يف اشرتاط إذن املكفو  :ةالثالث

  ؟عند العجز

املـــذهب اشـــرتط ليلزمـــه  اإلحضـــار وهـــو ال يغـــرم فـــااللتزام مقصـــور علـــى: إن قلنـــا

وقيـده يلزمه املال صح دون إذنه، ويغرم عند عجزه عن إحضاره، : احلضور معه، وإن قلنا

وأمــا قبلــه فــال يصــح بغــري إذنــه بــال  :ا إذا كــان بعــد ثبــوت احلــق، قــاالالقاضــي والبغــوي مبــ

   .)١(خالف

حضـاره مـن غـري طلـب املكفـول خبـالف مــا إوإذا تكفـل بـه بغـري إذنـه مل يكـن لـه 

حضـر خصـمي فللكفيـل مطالبتـه أحضـاره نظـر فـإن قـال إلو تكفل بإذنه فـإن طلـب منـه 

قـال ، وإن جبهـة أنـه وكلـه بإحضـاره وفيـه نظـر باحلضور وعليه اإلجابة ال جبهة الكفالة بـل

ذكــر ال قــال الرافعــي و : تــه املكفــول باحلضــور وجهــان أحــدمهاحقــي ففــي مطالب اخــرج عــن

لـه مطالبتـه : وثانيهمـا ،على هذا أنه حيبس واستبعدوه؛ ألنه حبس على ما ال يقـدر عليـه

   .ألن احلضور مستحق عليه والكفيل ال يتقاعد عن الوكيل

  .)٢(هذا ينبغي أن تصح الكفالة ببدنه فعلى: صاحب التقريبقال 

الصحيح   فال يشرتط رضى املكفول بالكفالة على ال يغرم عند العجز،: وإن قلنا

ن عليـه ديـن جمهـول، هذا األصل ما لو تكفـل ببـدن َمـ ، ويتخرج على)٣(كما يف الضمان

   .جيب مل يصح: ال جيب املال صح، وإن قلنا: فإن قلنا

يلزمـه : إن قلنـاالـدين  ه بشرط أنه إذا عجـز عـن تسـليمه أدىوكذا لو تكفل ببدن

  .)٤(ال مل يصح: طالق صح، وإن قلناالدين عند اإل

  .)٥(ال ويف كفالة البدن قوال التفريقال يصح ضمان امل: وقال القاضي

                                  
  ).٥٠، ١٤/٤٩(ا�موع تكملة املطيعي . )وما بعدها  ٤/١٨٨(للبغوي التهذيب  :انظر) ١(

 ).٤/٢٥٨(، روضة الطالبني للنووي )٥/١٦٠(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

 .)ضمان املال (  )ز(يف   )٣(

 .)١٠/١٧٥(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٤(

  ).٤/٢٥٨(، روضة الطالبني للنووي )٥/١٦٠(العزيز للرافعي  :انظر )٥(



 

٢٣٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ضـمنت بدنـه إىل آخـر الشـهر، فـإذا انقضـى فـال : أيضـا مـا لـو قـالويتخرج عليه 

   .، وفيه وجه أنه يصحوالصحيح أنه ال يصح ،طلبه علي

   .)١(اإلمام عن األصحاب القطع به وحكى

حضار ال يقتضي مـاال، أن العجز عن اإل ىأنه املذهب تفريعا عل: وقال القاضي

  ، املذهب يصح به أيضا ضمان بدن األجري املعني، فعلى وخيرج

  .)٢(قول ابن سريج ال يصح النفساخ العقد مبوته وعلى

  

  : فروع

ينتقـل حقـه إىل إذا مات املكفول لـه ومل يتسـلم املكفـول بـه هـل تبقـي الكفالـة و  :أحدها

  :وجهأفيه ثالثة  ؟ورثته

  .)٣(نعم: أظهرها

   .يه دين أو له وصية بقيت وإال فالإن كان عل: وثالثها

الكـل بـرئ،  وموصي هلم وموصـا وعزمـا فسـلمه إىل األظهر لو كان له ورثة وعلى

ولـني دون الثالثة األ ، وإن سلمه إىلاحدا من الثالثة األولني مل يربأوإن سلمه إليهم إال و 

ببه فـــإن مل تكـــن بســـانـــت الكفالـــة بســـبب مـــال، هـــذا إذا ك. الوصـــي ففـــي برائتـــه وجهـــان

   .فاملستحق للكفالة الوارث وحده

   .)٤(املذهب وال شيء يف تركته ولو مات الكفيل بطلت الكفالة على

  .)٥(قول ابن سريج ومل أري له فيه نصا وينبغي أن ال تبطل على: قال املاوردي

                                  
  .)٧/٢١(�اية املطلب للجويين  :انظر) ١(

 .الكتب املطبوعة يف يمل أقف على قول القاض )٢(

 ).١٠/١٧٥(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٣(

روضة الطالني  للنووي  ،)٥/١٦٠( العزيز للرافعي ،)٣/٢٤٢( الوسيط للغزايل :انظر) ٤(

  .)١٠/١٦٥(كفاية النبيه البن الرفعة  ،)٤/٢٥٨(

  .)٦/٤٦٦( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٥(



 

٢٣٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

 ]ب/١٣٧[املكفـول لـه  إىلببدن إنسان لواحد فسلمه أحدهم إذا تكفل ثالثة  :الثاني

  :)١(برئ ويف براءة صاحبه وجهان

  .ن وجزم به القاضيآيرب : أحدمها

   .)٢(أ�ما ال يربآن: وأصحهما

وال فرق بني أن يقول أحضرته عن كفـاليت وكفالـة البـاقني أو ال كـذا : البغوي قال

   .)٣(أطلق األكثرون املسألة

ــــه دون صــــاحبه وإن  إن ضــــمنوه علــــى: وقــــال البغــــوي الرتتيــــب وقــــع تســــليمه عن

   .)٤(ضمنوه معا ففيه الوجهان

بإحضــار أحــدهم  األخــريانالتعــاون بــرئ  لــو ضــمنه الثالثــة علــى: وقــال املــاوردي

   .)٥(وليس له مطالبة أحدهم بإحضاره مبفرده بل يطالب به اجلميع

  .)٦(خرأحدمها يربأ يف حق اآل ولو تكفل لرجلني برجل فسلمه إىل

  

   .لو تكفل رجل ببدن الكفيل جاز، ولو ضمن الضامن باملال جاز :الثالث

، كمـا وكذا لو تكفل بالكفيل الثاين ثالث وبالثالث رابع وهكـذا مـن غـري حصـر 

ما برئ الكفيل األول برئ من بعده، ولو بـرئ بـاألخري مل يـربأ مـن مث مهيف ضمان املال، 

   .)٧(من قبله، ولو أبرأ من بينهما برئ من بعده دون قبله

                                  
 .)٣/٢٤٢( الوسيط للغزايل :انظر) ١(

 ).١٠/١٧٦(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٢(

  .)٤/١٨٨( التهذيب للبغوي :انظر) ٣(

  .)٤/١٩٠( التهذيب للبغوي :انظر) ٤(

 .)٦/٤٥٥( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٥(

  .)٦/٤٦٧( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٦(

 ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/١٦٣( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٤٢(للغزايل  الوسيط :انظر) ٧(

  .)١٠/١٦٧(كفاية النبيه البن الرفعة و  ،)٤/٢٥٩(وروضة الطالبني  للنووي  ،)١٤/٤٦(



 

٢٣٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ببـدن صـاحبه صـح  ءولو تكفل ثالثة ببدن إنسان وتكفل كـل واحـد مـن الكفـال

تكفــل ببــدن الــذي أحضــره عــن   فــإن ســلمه واحــد مــنهم بــرئ هــو عــن كفالتــه وبــرئ مــن

  .)١(، ويف براءة الثاين عن كفالة األصيل الوجهان واختار مجاعة هنا الرباءةكفالته

  

الصــحيح يف  بيــع للمشــرتي قبــل قبضــه تفريعــا علــىلــو ضــمن ضــامن تســليم امل :الرابــع

، مث إذ مل يكـن البـائع قـد مونة فتلف قبل القبض انفسخ البيـعصحة ضمان األعيان املض

ي ، وإن كــان قــد قبضــه ففــللمشــرتي مطالبــة الضــامن بشــيء )٢(]فلــيس [ قــبض الــثمن 

أن الكفيــل هــل يغــرم شــيئا عنــد عجــزه عــن تســليم  مطالبتــه بشــيء وجهــان ينبنيــان علــى

العقد ينفسخ من أصله فهـو كمـا : ؟ وذكر البغوي طريقة أخرى فقال إن قلنااملكفول به 

   .فيه وجهان االستحقاق أي فيكونلو ظهر فساد البيع بغري 

من حينه فهو كالرد بالعيب، أي فال يغرم قطعـا علـى طريقتـه فيـه، فـإن : وإن قلنا

  فيه وجهان أقل األمرين منه ومن قيمة املبيع يوم التلف  )٣(م الثمن أويغر : قلنا

   .أوهلما: أظهرمها

لغــريه ولعلــه  شــيء مل أروهــو أنــه يغــرم أقصــي القــيم كالغاصــب،  )٤(وذكــر الغــزايل

يمتـه أكثـر مـا كانـت فإن صح فلعل مراده بأقله أنه يلزمه األول مـن الـثمن وقاشتبه عليه، 

، أمـــا لـــو كانـــت قيمتـــه أكثـــر مـــن الـــثمن فـــال إىل التلـــف] أ/ ١٣٨ [ مـــن وقـــت الضـــمان

  .من الزائد قطعايض

  

  

  

                                  
  .)٣/٢٤٢( الوسيط للغزايل :انظر) ١(

 ).ز(ساقطة من ) ٢(

  .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من  )و) (ط(يف   )٣(

 ).٣/٢٤٢(الوسيط للغزايل  :انظر )٤(



 

٢٣٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  :الصيغة: الركن السادس

وال يصح الضمان إال �ذا الكالم فيها وفيمـا يقـرتن �ـا مـن الشـروط والتعليقـات 

  :يف ضمان األموال وكفالة األبدان، وفيه مسائل والتقييدات

   

علــى  لــك ماضــمنت : تــزام كقولــهلعلــى اإلال يصــح الضــمان إال بصــيغة تــدل  :األولــى

 وأنـا �ـذا املـال ، وألزمته، وتقلدته، وتكفلت بـه أو حتملتـه، أو تكفلـت ببـدن فـالن،فالن

   .محيل أو قبيل صبري أو أو ضامن أو زعيم أو، حضار هذا الشخص كفيلإأو ب ،ضامن

   .أنه ليس بصريح ويف قبيل وجه 

  . )١(يف العقد ويطرد يف احلميل وما ليس مبشهور: افعيقال الر 

  :دين فالن إَىل وجهان: ويف قوله

   .)٢(أقواها ليس بصريح: قال النووي

  .)٣(ل عن فالن والدين الذي عليه عندي فليس بصريحخ: ولو قال

   .)٤(فليس إلزاما بل وعد أؤدي املال أو أحضر الشخصولو قال 

مالزمــا للخصــم فقــال ولــو كــان تكفــل ببــدن إنســان وأبــرأه املكفــول لــه مث وجــده 

   .)٥(ما كنت عليه عادت كفالته ، أو فقد عدت إىلخله وأنا على ما كنت عليه

دركــه أو مثنــه أو خالصــك منــه أو ضــمنت عهدتــه أو : ةويقــول يف ضــمان العهــد

   .)٦(خرج املبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن مىت

                                  
  .)٤/٢٦٠(وروضة الطالبني  للنووي ،)٥/١٦٧( العزيز للرافعي:انظر) ١(

  .)٤/٢٦٠(روضة الطالني  للنووي : انظر) ٢(

  .)٤/٢٦٠(روضة الطالني  للنووي : انظر) ٣(

  .املصدر السابق: انظر) ٤(

  .املصدر السابق: انظر) ٥(

  .)١٤/٣٨( ا�موع تكملة املطيعي: انظر) ٦(



 

٢٣٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ويف حصــــوله منــــه ألخــــرس املفهمــــة تقــــوم مقــــام نطقــــه علــــى الصــــحيح، وإشـــارة ا

  .)١(بالكتابة اخلاصة اخلالف املار يف نظريه

  

إذا : ل علـى اجلديـد، كقولـهتعليق الضمان بوقت أو وجـوب املـال أو غريمهـا باطـ :الثانية

 يــوف زيــد وإن ملضــمنت، أو فأنــا ضــامن مالــك علــى فــالن،  )٢(]الشــهر [ جــاء رأس 

، كما ال يصـح مؤقتـا بـأن إذا بعت منه عبدك فأنا ضامن مثنه، و فأنا ضامن بهدينك هذا 

   .)٣(ومل أغرم برئت من الضمان ضمنت املال إىل شهر، فإذا انقضى: يقول

ضـمان ضـمان ا�هـول ومـا مل جيـب  إذا جـاز: ى القـدمي فقـال ابـن سـريجوأما علـ

  .)٥(براء بطريق األوىلجاز التعليق وجيئ القوالن يف تعليق اإل )٤(]القدمي  على[

 :القـدمي إذا قـال ق بالضـمان يف صـور الوفـاق واخلـالف، فعلـىبـراء ملحـواإل: قال

إذا بعت عبدك من زيد بألف فأنا ضامن بالثمن فباعه بألفني أو مخسمائة ففي صـريورته 

  :يف األوىل وباخلمسمائة يف الثانية وجهان] ب/ ١٣٨ [ ضامنا لأللف

   .)٦(ال: قال ابن سريج

   .يكون ضامنا هلما: )٧(وقال صاحب التقريب

أو  )٨(إن أقرضــــته ألفــــا فأنــــا ضــــامنه فأقرضــــه ألفــــني: ولــــو فــــرض ذلــــك يف القــــرض فقــــال

                                  
  .)٢/٢٤٤(أسىن املطالب لزكريا األنصاري : انظر) ١(

 ).ط(ساقطة من ) ٢(

 .)١٤/٢٠( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٣/٢٤٤( الوسيط للغزايل: انظر) ٣(

 ).ط(ساقطة من ) ٤(

 .)١٤/٢١( ا�موع تكملة املطيعي: انظر) ٥(

 .املصدر السابق: انظر) ٦(

   .حممد بن على الشاشىصاحب التقريب القاسم بن  )٧(

   .)٣/٢٤٧(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من  )مائتني (  )ط(يف   )٨(



 

٢٤٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .)١(، وللخمسمائة يف الثانيةلأللف يف األوىل مخسمائة فهو ضامن

الشـهر فأنـا كفيـل بزيـد فينبـين علـى  إذا جـاء رأس: وأما تعليق كفالـة البـدن كقولـه

ــــد فهنــــا أوىل، فــــإن جوزنــــاه فهــــذا تعليــــق ضــــمان املــــال،  وجهــــان  وإن منعنــــاه وهــــو اجلدي

  :كالوجهني يف تعليق الوكالة

   .)٢(الصحة: واألصح

فيــه وجهــان مرتبــان علــى تعليقــه : ا علــى حصــاد الــزرع قــال ابــن ســريجولــو علقهــ

   .)٣(باملنع بالشهر وأوىل

  . باملنعأمر قد يقع وقد ال يقع كقدوم زيد فوجهان مرتبان وأوىل علىولو علقها 

   .)٤(وإذا قلنا بالصحة فوجد الشرط صار كفيال ومل جتز الكفالة

يلزمــه اإلحضــار املــذهب وال  ىجمــئ الشــهر صــح علــ حضــار إىلوشــرط تــأخري اإل

  ؟فلو أحضره قبله فهل يلزمه قبوله ،إال بعده

للمكفــول لــه غــرض يف االمتنــاع بــأن مل يكــن اليــوم يــوم إن كــان : قــال ابــن ســريج

، وإن مل يكــن لــه غــرض نتــه غائبــة أو دينــه مــؤجال لــو يــربأجملــس احلــاكم أو بــأن كانــت بي

قـبض الـدين  جبار علـىالقبول الوجهان يف اإل له علىففي براءة الكفيل وإجبار املكفول 

   .)٥(قبل حلوله

ــه كاحلجمهــول أو  )٦(]بأجــل [ حضــار ولــو علــق اإل صــاد وقــدوم زيــد مشــكوك في

                                  
 .)٢/٣١٥( اإلقناع للخطيب الشربيين: انظر) ١(

 ، ا�موع تكملة املطيعي)٥/١٦٧( العزيز للرافعي ،)٣/٢٤٤( الوسيط للغزايل :انظر) ٢(

  .)١٠/١٤٩(كفاية النبيه البن الرفعة  ،)١٤/٢٠(

 .)١٦٨، ٥/١٦٧( العزيز للرافعي: انظر) ٣(

  .)٣/٢٤٤( الوسيط للغزايل: انظر) ٤(

 األنصاري لزكريا الوردية البهجة شرح البهية ، والغرر)٤/٥٠٤(النجم الوهاج للدمريي  :انظر) ٥(

)١٠/٣٩١(.  

  ).ط(ساقطة من ) ٦(



 

٢٤١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .ففيه خالف مرتب على صورة التعليق وأوىل بالصحة واألصح املنع

  :النيوم كذا فوجهان وقيل قو  أسبوعا أو شهرا أو إىلتكفلت : ولو أقتها فقال

ت املــدة بــرئ الكفيــل وإن مل يســلمه، يصــح فــإذا مضــ: أنــه ال يصــح، فــإن قلنــا: أظهرمهــا

  ؟هل يطالب مبال عند تعذر اإلحضار أن الكفيل على )١(ىوبناه القاضي يف الفتاو 

ال صــحت فهــو مقتضــى تصــحيح الصــحة : يطالــب مل يصــح، وإن قلنــا: إن قلنــا

   .)٢(كالم الروياين  وهو مقتضى

ولو شرطه دن شخص بشرط اخليار لنفسه مل يصح، ولو ضمن ماال أو تكفل بب

  .)٣(للمضمون له مل يضر

ألــف درهــم فألقــاه لزمــه األلــف  متاعــك يف البحــر وعلــيَّ خــر ألــق لــو قــال رجــل آل :فــرع

  :بشرطني

   .أن يكون عند خوف الغرق: أحدمها

] أ/ ٣٩ [ /فينةاملتاع بأن كان هو وماله يف السـ خيتص اإللقاء بصاحبأن ال : وثانيهما

 طلــق زوجتــك أو اعتــق عبــدك وعلــيَّ : كمــا لــو قــال  )٤(]والعائــل يف غريهــا [ دون غريمهــا 

  .)٥(وفيه وجه أنه ال يلزمه ،ألف

، كمـا لكنه بدل مال للتخليص عن اهلـالك حقيقة الضمان قالوا وليس هذا على

مــا لــو قــال  يلزمــه، وخــرج القاضــي عليــهطلــق هــذا األســري وعلــَي ألــف فأطلقــه أ: لــو قــال

اجلائع ولك علَي كذا ففعـل  ، أو لغريه أطعم هذااعف عنه ولك كذا: مستحق القصاص

   .يلزمه

                                  
 .)٢٨٢(مسألة رقم : انظر) ١(

 .)٥/٤٩٨( حبر املذهب للروياين: انظر) ٢(

  .)١٤/٤٧( ا�موع تكملة املطيعي: انظر) ٣(

  ).ز(زيادة يف ) ٤(

أسىن و  ،)١٠/١٤٥(كفاية النبيه البن الرفعة و  ،)١٤/٢٠( ا�موع تكملة املطيعي: انظر) ٥(

  .)٢/٢٥٠(املطالب لزكريا األنصاري 



 

٢٤٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

امللقــي ال خيـــرج عـــن ملــك مالكـــه حـــىت لــو لفظـــه البحـــر إىل  واملتـــاع: اإلمـــامقــال 

لكــن ســيأيت يف اجلنايــات عــن الســاحل وظفــر بــه فهــو ملالكــه، ويســرتد الضــامن مــا أدى، 

  .)١(املاوردي ما ينازع فيه

ولو قال ألق متاعك يف البحر وعلَي ألف يف حـال األمـن أو قـال ذلـك ملـن هـو  

، كما لو قال للجائع ُكل طعامك وعلـَي غريه ففعل مل يلزمه شيءركب دون ومتاعه يف امل

   .)٢(الف

مثليـا ضـمنه مبثلـه، ، فـإذا ألقـاه فـإن كـان لو قال ألق متاعك وعلَي ضـمانه صـحو 

   .)٣(وإن كان متقوما فهل يضمنه باملثل أو القيمة  وجهان كالقرض

فباعـه منـه �ـا ففـي لـزوم املائـة  لو قال بع عبدك من زيد مبائة وعلـي مائـة أخـرىو 

   :القابل وجهان

 )٤(واختـار صـاحب املرشـدكمـا لـو قـال أهـدم دارك وعلـَي ألـف،    ،ال: أصحهما

وهـي علـي دونـه  اخلالف فيما إذا قال بعه مـن زيـد مبائـة ردي علىوخرجهما املاو  ،لزومها

  فعند ابن سريج يصح،

  .)٥(ح وهو الصحيح، وعند غريه ال يصوميلك زيد العبد من غري ميني 

                                  
 .)٧/٢١(�اية املطلب للجويين: انظر) ١(

أسىن و  ،)١٠/١٤٥(كفاية النبيه البن الرفعة و  ،)١٤/٢٠( ا�موع تكملة املطيعي :انظر) ٢(

  .)٢/٢٥٠(املطالب لزكريا األنصاري 

 .املصادر السابقة: انظر) ٣(

علي بن احلسني القاضي أبو احلسني اجلوري جبيم مضمومة مث واو ساكنة : صاحب املرشد هو) ٤(

  .وراء مهملة مدينة بفارس

   .الصالح كان من أجالء الشافعيةقال ابن 

  .وصنف املرشد يف عشرة أجزاء واملوجز على ترتيب املختصر ومل يؤرخوا وفاته

  ).١٣٠، ١/١٢٩(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة : انظر

 .)٦/٤٢٨( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٥(



 

٢٤٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

، وإن ضـمن الـدين حلـال حـاال وأطلـق لزمـه الـدين حـاالإذا ضمن ضامن الدين ا :الثالثة

   .وفيه شيء سيأيت، )١(املذهب مه كذلك علىاملؤجل مؤجال بذلك األجل أو أطلق لز 

، أجال أبعـدأو يف ضمان املؤجل يف ضمان الدين احلال أجال معلوما، ولو شرط 

  :بشهر فشرط تأجيله بشهرين، ففي ثبوت األجل املشروط وجهانن مؤجال كما لو كا

   .أنه يثبت يف حقه دون األصيل: أصحهما

  .)٢(أن األجل ال يثبت: وثانيهما

  :فيه وجهان ؟وهل يفسد الضمان لفساد الشرط

   .)٣(األظهر أنه يفسد: قال اإلمام

ففـي صـحة  جيـل كالضـمانبالتع )٤(ولو ضمن املؤجـل حـاال فقـد التـزم فيـه التفـرع

  :الشرط وجهان

  .البن سريج أنه يصح: أحدمها

   .)٥(ال: وأظهرمها

  :وعلى هذا ففي صحة الضمان وجهان

   . يصحال: أحدمها

  .)٦(وهو األصح عندي: قال الروياين

                                  
 العزيز للرافعي ،)١٤/٢١( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٣/٢٤٥( الوسيط للغزايل: انظر) ١(

  .)٤/٢٦١(وروضة الطالبني  للنووي  ،)٥/١٦٩(

  .)٤/٢٦٢(وروضة الطالبني  للنووي  ،)٥/١٧٠( العزيز للرافعي :انظر) ٢(

  .)٧/١٢(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٣(

 ).الشرع ) ( ز(يف )  ٤(

 ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/١٦٧( العزيز للرافعي ،)٣/٢٤٧( الوسيط للغزايل :انظر) ٥(

 ). ٤/٢٦٢(للنووي ني بروضة الطال، و )١/١٩٧( للنووي ، واملنهاج)٢٢ ،١٤/٢١(

 ).٥/٤٦٨(حبر املذهب للروياين  :انظر )٦(



 

٢٤٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .وبه جزم القاضي أنه يصح: وأصحهما

يف حــق الضــامن تبعــا أو مقصــودا؟ ] ب/١٣٩[/ هــذا هــل يثبــت األجــل  فعلــى

ه يف حقــه تابعــا حــل عليــه وإال يظهــر فائــد�ما عنــد مــوت األصــيل إن جعلنــافيــه وجهــان 

  ، فال، كما لو مات املضمون على الصحيح

                            .                                    )١(احلكم لو ضمن املؤجل إىل مدة أقصر من األوىل وكذا

  

  : فرع

املؤجــل حــاال فــأطلق الضــمان فهــل يثبــت عليــه إذا صــححنا ضــمان : قــال اإلمــام

  . األول: أظهرمها: ؟ فيه وجهانمؤجال أو حاال

  ؟أن يعرف بأصل األجل ومقدار األجلهذا هل يشرتط  وعلى

  .)٢(اجلديد فيه وجهان على

  

يعطيــه زيــد ضــامنا عنــه مبــا ضــمنه بــه، زيــد بشــرط أن  ضــمن الــدين الــذي علــى :الرابعــة

الضمان هل يثبت للضامن الرجـوع علـى أن جمرد  يان علىففي صحة الشرط وجهان ينبن

  :وفيه الوجهان يأتيان ؟املضمون قبل التأدية عنه

   .)٣(ال: صحهماأ

  :فعلى هذا يف فساد الضمان وجهان

   .)٤(أنه يفسد: أصحهما

                                  
روضة الطالبني للنووي و ، )١٤/٢٢( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/١٦٧( العزيز للرافعي: انظر) ١(

)٤/٢٦٢(.  

 .)٧/١٣(�اية املطلب للجويين  :انظر) ٢(

 ).٤/٢٦٢(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٦٧(العزيز للرافعي : انظر )٣(

، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٦٩(العزيز للرافعي ) ٣/٢٤٦(الوسيط للغزايل : انظر )٤(

)٤/٢٦٢.( 



 

٢٤٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .يثبت له الرجوع صح: وإن قلنا

  . )١(اإلمامالوفاء بالشرط ثبت له فسخ الضمان كالبيع، واستبعده فإن مل حيصل 

قاعــدة ذكرهــا ابــن ســريج وهــي  خيرجــان علــى املبــين واملبــىن عليــه: )٢(وقــال الفــوراين

؟  الضامن واملضمون عنه حكـم أم الأن نفس الضمان باإلذن هل يعقد هل يقتضي بني

  .)٣(وفيه الوجهان

  

كفيـل أو نفسـه أو جسـمه أو بـدن ال ا أضاف الكفيـل بالبـدن الكفالـة إىلإذ :الخامسة

   .)٤(صحروحه 

تكفلـــت ببدنـــه أو رجلـــه أو : أعضـــائه، كمـــا لـــو قـــالعضـــو مـــن  وإن أضـــافها إىل

  :ي صحة الكفالة أوجهصدره وحنوه فف

  .يصح: أحدها

، كمـا لـو أضـاف أيب الطيب واختاره ابن الصـباغوهو قول أيب حامد و ال يصح، : وثانيها

                                  
  ) ٧/١١(�اية املطلب للجويين : انظر) ١(

وىفَّ املضمون عنه، وأعطى الضامن، فذاك، وإن مل يف، يصح، فإن : وإن قلنا: "قال ما نصه

وهذا . ختري الضامن بني فسخ الضمان والبقاء عليه، كنظريه يف الضمان املشروط يف البيع

 انتهى ".بعيد عن وضع الضمان؛ فإن البيع يقبل اخليار، والضمان ال يقبله

الفوراين أبو القاسم املروزي أحد  عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن حممد بن فوران بضم الفاء )٢(

  .األعيان من أصحاب القفال

املصنفات الكثرية يف املذهب واألصول واجلدل وامللل والنحل وطبق األرض بالتالمذة وله له 

وجوه جيدة يف املذهب وكان مقدم الشافعية مبرو انتهى صنف اإلبانة يف جملدين والعمد دون 

  .اإلبانة

  .إحدى وستني وأربعمائة عن ثالث وسبعني سنةتويف يف شهر رمضان سنة 

  ).٢٤٩، ١/٢٤٨(طبقات الشافعية البن قاضي شهبة  :انظر

 ).١٤/٢٦(ا�موع نقل ذلك النووي يف ) ٣(

  ).١٠/١٦٩( البن الرفعة، وكفاية النبيه )٣/٢٤٦(الوسيط للغزايل  :انظر )٤(



 

٢٤٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(بعض األعضاء البيع واإلجارة إىل

عضــو ال يعــيش املكفــول بدونــه كــالرأس  أنــه إن أضــافها إىل )٢(صــححه البغــوي: وثالثهــا

ـــة صـــحتوالقلـــب والظهـــر والـــبطن والكبـــد وال ، وإن كـــان طحـــال واحلشـــوة والـــدماغ والرئ

  .)٣(يعيش بدونه كاليد والرجل واألذن والعني والشعر مل يصح

ف الرأس والرقبـة يصـح إذا أضـامـا يعـرب بـه عـن مجيـع البـدن كـ أنه إن أضاف إىل: ورابعها

يعـــرب بـــه عـــن اجلميـــع كاليـــد والرقبـــة مل يصـــح وصـــححه )٤(]ال[مـــا  ، وإن أضـــاف إىلإليـــه

  .القفال

فإنـــه إذا أضـــاف يعـــرب باليـــد عـــن اجلملـــة نـــزاع مشـــهور، ويف أنـــه ال : قـــال الرافعـــي

 عـل اإلمـامالطالق إليها كان الطالق بطريق التعبري باليد عن اجلملة يف أحد الوجهني وج

  ...جزما لشهرة هذا بكفالة الوجه )٥(الوجه صحيحا اإلضافة إىل] أ /١٤٠[/

  .)٦(الوجه قال ولعل الرأس يف معىن

وقطع املاوردي بصحتها فيما إذا تكفل بوجهه أو رأسـه أو عينـه أو قلبـه وكـل مـا 

  .)٧(ال يعيش بدونه

العضــو الــذي  النصــف والثلــث والربــع كإضــافتها إىلاجلــزء الشــائع ك وإضــافتها إىل

  .)٨(وقطع املاوردي بالصحةفيجيء فيه الوجهان، ال يعيش بدونه 

                                  
  .)١٠/١٦٩(الرفعة، وكفاية النبيه البن )٣/٢٤٦(الوسيط للغزايل  :انظر) ١(

  .)٤/١٩٢( يالتهذيب للبغو : انظر) ٢(

  .)١٠/١٦٩(كفاية النبيه البن الرفعة  :انظر) ٣(

  ).ط(ساقطة من ) ٤(

 .)صحيحة (  )ز(يف  )٥(

  .وما ذكره الرافعي هو الراجح يف املسألة، )٥/١٧٠( العزيز للرافعي :انظر) ٦(

  .)١٠/١٦٩(كفاية النبيه البن الرفعة و  ،)٦/٤٦١( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٧(

، وروضة الطالبني  )٥/١٧٠(والعزيز للرافعي  ،)٦/٤٦٥( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٨(

  .)١٠/١٦٩(كفاية النبيه البن الرفعةو ، )٤/٢٦٢(للنووي 

  .وصحح النووي يف روضة الطالبني البطالن



 

٢٤٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  : فروع

كـــل شـــهر درمهـــا وال   عـــن عطيـــهملضـــمون لـــه أن يالفـــا وشـــرط أضـــمن عـــن رجـــل  :األول

  .)١(صح الوجهنيأ، وكذا الضمان يف حيسبه من الضمان فالشرط باطل

  

 )٢(]وال حــق[كفــل ضــمن و نســان مث ادعــى أنــه إكفــل ببــدن تو لــو ضــمن دينــا أ :الثــاني

  .املكفول لهفالقول قول املضمون له و املكفول و على املضمون 

، فـإن قلنـا حيلـف فنكـل حلـف الكفيـل  ميني وجهان البن سـريجويف احتياجه إىل

  .)٣(وسقطت املطالبة عنه

  

ملكفـول لـه و كفـل بشـرط اخليـار فلـم يصـح الضـمان وأنكـر األو أقـر أنـه ضـمن  :الثالث

  .قرار إذا قال له ألف من مثن مخرتبعيض اإل على واملكفول الشرط بين

لقول قــول املضــمون لــه تبعــيض فــا: ه، وإن قلنــاال تبعــيض صــدق بيمينــ: فــإن قلنــا

تكفلــت لــك ببــدن فــالن وال حــق لــك : وخــرج بعضــهم عليــه مــا لــو قــال، واملكفــول لــه

  .)٤(عليه

  

تصــح   لــو قــال تكفلــت ببــدن زيــد فــان جئــت بــه وإال فانــا كفيــل ببــدن عمــرو مل :الرابــع

  . )٥(الة واحد منهماكف

  

                                  
وروضة الطالبني   ،)٥/١٧٠( للرافعيالعزيز  ،)٦/٤٤٩( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ١(

  .)٤/٢٦٣(للنووي 

 .وهو األصوب) ز(وما أثبتناه من ) حيق (  )ط(يف   )٢(

وروضة الطالبني   ،)٥/١٧١( العزيز للرافعيو  ،)٦/٤٥٠( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٣(

 .)٤/٢٤١(للنووي 

 .)٤/٢٦٣(وروضة الطالبني للنووي  ،)٥/١٧٢( العزيز للرافعي: انظر) ٤(

  .)٤/٢٦٣( وروضة الطالبني للنووي ،)٥/١٧١( العزيز للرافعي :انظر) ٥(



 

٢٤٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ابـن  فوجهـان أحـدمها عـنتكفـل بـه  مثبـرئ الكفيـل وأنـا كفيـل ألـو قـال قائـل  :الخامس

 خـرآكما لـو أحـال الضـامن املضـمون لـه علـى ،يج يصح النه نقل الضـمان إىل نفسـهسر 

  .)١(االكثرون ال يصحو  الشيخ أبو حامد وقال

  

أن يربئــه مــن الكفالــة مل يصــح  لــو صــاحل الكفيــل املكفــول لــه علــى مــال علــى :الســادس

  .)٢(والكفالة باقية حباهلما

  

هــل ألحــد الضــامنني أن بــه و  )٣(ال يصــح مــن األصــيل بــراءة ضــامنه مبــا يضــمنه :الســابع

  ؟يضمن اآلخر فيما ضمناه عن األصيل

  .)٤(ال يصح: املذهب

  .)٥(وخطأه املاورديوقال ابن سريج يصح، 

  

بـل معجـال، وأقـام  : تكفلت لك ببـدن فـالن مـؤجال، وقـال املكفـول لـه: لو قال :الثامن

  :كل منهما شاهدا فقوالن

   .ه إال مؤجالال يلزم:أحدمها

ويتعارضـــــان ويســـــقطان ويبقـــــي الضـــــمان حيلـــــف كـــــل منهمـــــا مـــــع شـــــاهده، : وثانيهمـــــا

  .)٦(معجال

  

                                  
  .)٤/٢٦٣(وروضة الطالبني للنووي ،)٥/١٧١( العزيز للرافعي :انظر) ١(

  ).١٠/١٧٦(كفية النبيه البن الرفعة : انظر) ٢(

 .)ضمنه (  )ز(يف  ) ٣(

  .)٤/٢٦٩(روضة الطالبني للنووي و  ،)٥/١٧٢( العزيز للرافعي: انظر) ٤(

 .)٦/٤٤٤( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٥(

  .)٦/٣٥٥( والبيان للعمراين ،)١٤/٦٠( ا�موع تكملة املطيعي :انظر) ٦(



 

٢٤٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  

  في حكم الضمان: الباب الثاني

  

  :وله أحكام

بـل [ يتجدد ملستحق الدين مطالبة الضامن وال ينقطع مطالبته عن املضـمون عنـه :األول

وعن  ،ومطالبة هذا بالبعض وهذا بالبعض ،ومطالبة كل منهما خاصة ،له مطالبتهما معا

إال إذا عجـز عـن اسـتيفاء احلـق  )٢(]وجه أنه ليس له مطالبـة املضـمون عنـه  )١(الكرابيسي

  .)٣(من الضامن

مـا إذا ضـمن بشـرط بـراءة األصـيل أهذا إذا أطلق الضـمان ومل يكـن بالـدين رهـن 

  :ففي صحة الضمان وجهان

   .)٤(أنه ال يصح :أصحهما

العاقلـة  وعندي ميكن بناؤمها على أنه دية اخلطـأ جتـب ابتـداءا علـى: قال القاضي

 ،األول ال يصــح الضــمان بشــرط بــراءة األصــيل علــىاجلــاين مث يتحملهــا العاقلــة ف علــىأو 

                                  

                                                                             احلســني بــن علــي بــن يزيــد أبــو علــي البغــدادي الكرابيســي أخــذ الفقــه عــن الشــافعي وكــان أوال  )١(

                                            ولـه كتـب مصـنفة ذكـر فيهـا اخـتالف النـاس يف املسـائل                                على مذهب أهل الرأي قال ابن عدي 

   .                                     وكان حافظا له وذكر يف كتبه أخبارا كثرية

   .                                                        تويف سنة مخس وأربعني ومائتني وقيل سنة مثان وأربعني ورجحه الذهيب

   .                                                       ومسي بالكرابيسي ألنه كان يبيع الكرابيس وهي الثياب الغليظة

     ).  ٦٤  ،   ٦٣ / ١ (                             طبقات الشافعية البن قاضي شهبة    :    انظر

   ). ط (         ساقطة من    )٢ (

  .)٣/٢٤٧( الوسيط للغزايل: انظر )٣(

     ).   ١٥٢ /  ١٠ (            البن الرفعة                ، وكفاية النبيه  )   ١٧٢ / ٥ (               العزيز للرافعي : انظر   )٤ (



 

٢٥٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .)١(الثاين يصح علىو 

يصح ففي صحة الشرط وجهان مستمدان من اخلالف يف براءة احمليـل  :فإن قلنا

   .)٢(من ال دين عليه وصححنا احلوالة علىإذا أحال 

وقد يعكس الرتتيب فيقـال يف صـحة الشـرط وجهـان إن فسـد ففـي  :قال الرافعي

القــولني فيمــا لــو رهــن عينــا وشــرط منافعهــا  علــىوميكــن بناؤمهــا  ،جهــانفســاد الضــمان و 

  للمر�ن هل يصح؟ 

وإن بطـــل الشــــرط قطعــــا فــــإن صــــححنا الشــــرط بــــرء األصــــيل ولــــيس للمســــتحق 

   .املضمون يف احلال إن ضمن بإذنه علىمطالبته وكان للضامن الرجوع 

مــع إمكــان  وأمــا لــو كــان بالــدين رهــن لألصــيل فهــل للمســتحق مطالبــة الضــامن

  :استيفاء احلق من املرهون فيه وجهان

   .ال يطالبه إال إذا تعدد االستيفاء من مثن املرهون :أحدمها

   .)٣(أنه يطالبه وليس له بيع الرهن إال بعد تعدد االستيفاء من الضامن :وثانيهما

   .)٤(واألصح عندي أن له بيع الرهن ومطالبة الضامن :قال املاوردي

   :ذلك فروع علىويتفرع 

، وكـذا لـو أبـرأ ضـمان لو أبرأ مستحق الدين الضامن مل يربأ األصـيل كفـك الـرهن :األول

  .الضامن

وكـذا لـو أحـال األصـيل مسـتحق الـدين أو أحـال  ،ولو أبرأ األصيل بريء الكفيل

ــدين عليــه ــة  ،مســتحق ال ــدين  علــىوهــو كمــا تقــدم عــن املتــويل أن الــرهن ينفــك باحلوال ال

                                  

   ).   ١٥٢ /  ١٠ (            البن الرفعة                ، وكفاية النبيه  )   ١٧٢ / ٥ (               العزيز للرافعي : انظر )١(

  .)١٠/١٥٢( النبيه البن الرفعةكفاية  :انظر) ٢(

  .)٥/١٧٢( العزيز للرافعي :انظر) ٣(

  .)٦/٢٦٢( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ٤(



 

٢٥١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .)١(ويربأ بربائته ضامن الضامنالذي به الرهن 

؟ فيــه منــك مــا ضــمنته هــل يصــح وتــربأ ذمتــه ولــو قــال رب الــدين للضــامن وهبــت

  :وجهان يأتيان يف الصداق

  .)٢(يصح :أصحهما

  :قبول وجهان ويف احتياجه إىل

   .ال :أصحهما

يصــح أو يصــدق عليــه بالــدين فهــو إبــراء ال رجــوع فيــه ولــيس كالتوفيــة  :فــإن قلنــا

  .)٣(األصيل علىيثبت به الرجوع  استئناف اهلبة حىت ]أ/١٣٩[/مث

  

لــو كــان الــدين املضــمون مــؤجال فمــات األصــيل حــل عليــه الــدين دون الضــامن  :الثــاني

  .الصحيح على

هذا لو أخر املستحق االستيفاء من تركـة األصـيل فللضـامن مطالبتـه بأخـذ  علىو 

  .الصحيح علىحقه منها أو إبراءه عنه 

فـإن أخـذه مـن تركتـه مل يكـن للورثـة الرجـوع  ،الضـامن حـل عليـه الـدينولو مات 

الضـامن كمـا ال حيـل  علـىأنـه ال حيـل  :وفيـه وجـه ،املضمون إال بعد انقضاء األجـل على

  .)٤(األصيل وهو نظري الوجه يف موت األصيل على

  

ــو قضــى :الثالــث ــه  ل ــه املســتحق منــه ففــي رجوعــه ب األصــيل  علــىالضــامن الــدين مث وهب

                                  

  .)٤/٢٦٤( روضة الطالبني للنوويو ، )٥/١٧٢( العزيز للرافعي :انظر) ١(

     ).   ٢٤٧ / ٣ (              الوسيط للغزايل : انظر )٢(

 .)٣/٢٤٧( الوسيط للغزايل :انظر) ٣(

  ا�موع تكملة املطيعي، و )٤/٢٦٥(روضة الطالبني للنووي ، و )٥/١٧٢( العزيز للرافعي :انظر) ٤(

)١٤/٢١(.  



 

٢٥٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

القــولني فيمــا إذا وهبــت املــرأة  علــىيــث كــان الضــمان يقتضــي الرجــوع وجهــان ينبنيــان ح

  الصداق من زوجها وطلقها قبل الدخول هل يرجع عليها ببدل نصفه ؟

  .)١(البغوي أنه يرجعوعند  ،األصح عند األكثرين أنه ال يرجع

  

 :فقــال الضــامن أراد احلــاكم بيــع ماهلمــا يف دينهمــافــلــو أفلــس الضــامن واألصــيل  :الرابــع

  .أبيع مال أيكما شئت بديين :مبال األصيل وقال رب الدين ابدأ

، وإن كــان فا�ــاب الضــامن أمر املضــمون عنــهإن كــان الضــمان بــ :قــال الشــافعي

  .)٢(املضمون له يف بيع مال أيهما شاء بغري إذنه فاخلرية إىل

  

ثنـــني وضـــاقت الرتكـــة عـــن دينهمـــا وبـــدين أحـــدمها مـــات رجـــل وعليـــه ديـــن إل :الخـــامس

خــر تســتويف منــه آضــامن فقــال الــذي ال ضــامن لدينــه ال تــزامحين يف الرتكــة فــإن لــك حمــال 

ـــه :قـــال القاضـــي ،مجيـــع حقـــك ـــه مزامحت ـــذي بدينـــه ضـــامن دينـــه مـــن  ،ال ول فلـــو أخـــذ ال

ذ مــن خــر أن يزامحــه يف املــأخو خــر لــيس لآلالضــامن وتلفــت تركــة األصــيل قبــل قــبض اآل

  .)٣(الضامن

  

إذا مهمـا أداه منـه للضـامن إجبـار املضـمون لـه علـى قبـول الـدين يتجدد  :الحكم الثاني

ــه واقتضــي الضــامن الرجــوع متربعــا أو ضــمن  خبــالف مــا إذا أدى ديــن غــريه ،ضــمن بإذن

وأمــا بعــد موتــه ففــي اإلجبــار  ،بغــري إذنــه فإنــه ال جيــرب ويتخــري بــني قبولــه ورده يف حياتــه

   .سواء كان املؤدي وارثا أو أجنبيا ةخالف إذا مل يكن ترك

القـول بـأن اإلذن يف الضـمان فقـط ال يقتضـي  علـىوإن كان الضمان ال يقتضي الرجوع 

                                  

  ).٤/١٧٣(، التهذيب للبغوي )١٤/٢٨(ة املطيعي ا�موع تكمل :انظر) ١(

، وأســـىن )١٠/١٥٢(كفايـــة النبيـــه البـــن الرفعـــة ، و )٦/٤٣٧( احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي :انظـــر) ٢(

 .)٢/١٩٦(املطالب لزكريا األنصاري 

 ).٢١٧ص (فتاوى القاضي حسني  )٣(



 

٢٥٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

يشـــرتط  أِد ديـــين ومل: القبـــول وجهـــان كـــالوجهني فيمـــا إذا قـــال علـــىرجوعـــا ففـــي إجبـــاره 

 علــى أن املــؤدىالقبــول ومهــا مبنيــان  علــىيرجــع هــل جيــرب  ]ب/١٣٩[ /الرجــوع وقلنــا ال 

وإن قلنـــا موهوبـــا أجـــرب وهـــو  ،إن قلنـــا فـــداء مل جيـــرب ،يقـــع فـــداء أو موهوبـــا مـــن املـــدين

القبـول قطعـا وجعـل اإلمـام هـذا   علىديين بشرط الرجوع علَي أجرب  ، ولو قال أدِ األشهر

ه أنـا إذا شـرطناه فضـمن برضـاه املضـمون لـه ومفهومـ على أنه ال يشرتط رضىكله مفرعا 

  .                                                            )١(القبول مطلقا علىأجرب 

  

 )٢(يتجــدد للضــامن إذا طلبــه رب املــال مطالبــة املضــمون عنــه بتخليصــه :الحكــم الثالــث

أنــه ال  :وعــن القفــال ،الرجــوع اء الــدين إن كــان ضــمن بإذنــه واقتضــىمــن الضــمان بقضــ

  .يطالبه

   .)٣(وهو متجه يف القياس :قال اإلمام

  :؟ فيه وجهانولو حبس فهل له حبسه معه 

يت أن الضــمان ا�ــرد هــل يثبــت حقــا األصــل اآل علــىومهــا مبنيــان  .ال :أصــحهما

  .)٤(؟ وفيه وجهانعلى املضمونللضامن 

  :بتخليصه قبل أن يطالبه هو فيه وجهان )٥(وهل له املطالبة

   .ال :أصحهما

ه مـــن الضـــمان فيـــه ئـــو يرب أهـــذا هـــل لـــه مطالبـــة املضـــمون لـــه بـــأن يطالبـــه  علـــىو 

  :وجهان

                                  

 .)٣/٢٤٩( والوسيط للغزايل ،)٧/٦( �اية املطلب للجويين: انظر) ١(

  .وهو األصوب )ز(وما أثبتناه من ) بتخلصه) (ط(يف   )٢(

  .)٧/٢١( �اية املطلب للجويين :انظر) ٣(

  .)٣/٢٥٠( الوسيط للغزايل :انظر) ٤(

  .)مطالبته (  )ز(يف   )٥(



 

٢٥٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   .ستفاد مبطالبته مطالبة املضمونعلى هذا إن طالبه انعم و  :أحدمها

قبولـــه ويف مطالبــــة  علـــىأن املـــدين لـــيس لـــه إجبـــار رب الـــدين  علـــىال بنـــاء  :وثانيهمـــا

الضامن املضمون بتسليم الدين إليه قبـل أن يغـرم حيـث يثبـت لـه الرجـوع وجهـان مبنيـان 

  ؟على املضموناألصل وهو أن الضمان هل يثبت حقا للضامن  على

ومقتضي كالم الرافعي تصحيح القول بأنه ال يثبت فإن قلنا يثبته فله مطالبتـه بـه 

هـــذا  علـــىوخـــرج  ،وإن مل يثبـــت لـــه حقـــا فـــال ،ريهويأخـــذه ويـــؤدي الـــدين منـــه أو مـــن غـــ

  األصل أنه هل له إبراء األصيل مما سيؤديه عنه؟

الــوجهني فيمــا مل  علــىعليــه صــح اإلبــراء وإال خــرج  يف احلــال إن أثبتنــا لــه حقــا

وكــذلك املصــاحلة كمــا لــو صــاحله عــن العشــرة الــيت ضــمنه �ــا  ،جيــب ووجــد ســبب وجوبــه

أثبتنا له حقـا يف احلـال صـح وكأنـه أخـذ عـوض بعـض  عوض إن علىمخسة أو  علىعنه 

   .)١(وكذا أخذ ضامن أو رهن من األصيل به ،احلق وإبراء عن باقيه وإال مل يصح

  .)٢(واألصل يف الكل املنع عندي :قال البغوي

الضـامن املــال الــذي ضـمنه بــه ابتــداء مـن غــري إجبــار فهــل  ولـو ســلم األصــيل إىل

جمـرد الضـمان  :هـذا األصـل فـإن قلنـا علـى ]أ/١٤٠[ /ميلكه الضامن؟ فيه وجهان مبنيان

يثبت له حقا ملكه وله التصرف فيه كأخذ الفقري الزكاة املعجلة لكن ال يستقر ملكـه إال 

ــا ،صــيل كنظــريه يف الزكــاةاأل إىل )٣(لــو أبــرأه رب الــدين عليــه رده ىتبــالغرم حــ ال  :وإن قلن

  .األصيل علىيثبت حقا مل ميلكه وعليه رده 

قـض بـه مـا ضـمنت عـين ، أمـا لـو سـلم املـال إليـه وقـال افلو هلـك يف يـده ضـمنه

                                                                .)٤(فهو وكيل عنه يف اإليفاء واملال أمانة يف يده

                                  

 ، الغــرر البهيــة شــرح البهجــة الورديــة لزكريــا األنصــاري)١٤/٢٥( ا�مــوع تكملــة املطيعــي :انظــر) ١(

)١٠/٣٩٧(.  

  .)٤/١٨١( يالتهذيب للبغو  :انظر) ٢(

 .)كان رده عليه( )ز(يف   )٣(

  .)٥/١٧٣( العزيز للرافعي: انظر) ٤(



 

٢٥٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

وال يثبت ذلـك لكـل  ،األصيل باملضمون بعد أدائه علىللضامن الرجوع  :حكم الرابعال

   .ضامن

، والغــرض اآلن ذكــر املواضــع الــيت يســتحق املــؤدي الرجــوع فيهــا والــيت ال يســتحق

ديــن  ، وحكمــه أن مــن أدىيرجــع وقــدم عليــه حكــم مــا إذا أدى ديــن غــريه بغــري إذن مــىت

املــدين  )١(فــإن أداه بغــري إذنــه ضــمن ،غــريه بغــري ضــمان فإمــا أن يؤديــه بإذنــه أو بغــري إذنــه

  ،)٢(عن الدراهم الثياب ، وإن أدى عنه عوضا كما لو أدىتفاقااوال يرجع املؤدي 

ونقدر انتقال امللك الذي ظهر يل بعد النظر أنه يصح  :قال الشيخ ابن الصالح

وهــو تفريــع  ،مــن جنســه منــه إىل رب الــدين كمــا نقــدره لــو أدىمــن املــؤدي إىل املــدين مث 

   .)٣(املختار يف جواز االستبدال عن الثمن قبل قبضه على

  :وإن أداه بإذنه فإن شرط الرجوع فله الرجوع قطعا وإال فوجهان

أن اهلبـة املطلقـة وقر�مـا الشـيخ أبـو حممـد مـن الـوجهني يف  ،أنه يرجـع :أصحهما

  ؟ هل تقتضي ثوابا

   .بالرجوع هنا وأوىل

ويف اهلبة وجه ثالث فارق بني أن يكون الواهب ممن يطرح مثله يف ثواب املتهـب أم  :قال

  .)٤(ال؟  فيخرج هنا وجه مثله

الرجـوع وعليـه هـل يقـدر دخـول املـؤدى يف وصحح الشـيخ أبـو حامـد وجـه عـدم 

 ، جمانـا ففعـلعبـدك عـين أعتـق: ؟  كما لو قالعلى سبيل اهلبه الضمنيةعنه  ملك املؤدى

  .)٥(أو فداء فيه خالف

                                  

 .)أبرأ (  )ز(يف   )١(

 ، الغــرر البهيــة شــرح البهجــة الورديــة لزكريــا األنصــاري)٤/٥٠٨(الــنجم الوهــاج للــدمريي  :انظــر) ٢(

)١٠/٣٤٥(.  

   ).   ٣٦٦ (         مسألة رقم  )    ٤٢٨ / ٢ (                فتاوى ابن الصالح   :انظر   )٣ (

 .)٧/٥( �اية املطلب للجويين :انظر) ٤(

  .)٣/٢٥١( الوسيط للغزايل :انظر) ٥(



 

٢٥٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

رتفــع العقــد الــذي ضــمن بــه علــى مــا ذكــره يف الــذخائر فيمــا إذا اوتظهــر فائدتــه 

  ؟)١( املؤدي أو اإلذنالدين يرد بعيب أو غريه هل يرجع املال إىل

   .)٢(الصحيح علىاألمر  علىدين فالن ففعل مل يرجع  أد: ولو قال

  .)٣(ديين كما لو قال أدين ضامين ففعل فهو  د أد: ولو قال

قـــول الرجـــوع املـــال  علـــىاملـــأذون لـــه يف األداء بشـــرط الرجـــوع أو دونـــه  ولـــو أدى

   .)٤(الذي أذن له فيه رجع به

ــه   ]ب/١٤٠[ /علــى الصــحيحغــري اجلــنس صــح  علــىوإن صــاحله عليــه  وهــل ل

  :؟ فيه ثالثة أوجهالرجوع

   .نعم وجزم به البغوي :أصحها

   .)٥(و ما علَي رجعأأو إقض ديين  جنس الدين بأن قال أدِ  إن مل يذكرأنه  :وثالثها

  . )٦(ما علَي من الدنانري مثال أو أداها مل يرجع اقض أو أدِ وإن قال 

  .غري اجلنس وسيأيت علىوحيث ثبت الرجوع فيم يرجع حكمه حكم الضامن إذا صاحل 

   :)١(مسألة الضمان فإذا ضمن فله أربعة أحوال عدنا إىل

                                  

صــل، املصــري املســكن رســويف األلــي بــن مجيــع بــن جنــا، القرشــي املخزومــي األكتــاب الــذخائر �  )١(

  .والوفاة

 روضـة الطـالبني للنـوويو  ،)٥/٤٧٠(حبر املـذهب للرويـاين و  ،)٣/٢٥١( الوسيط للغزايل :انظر) ٢(

)٤/٢٦٨(.  

  .)٤/٥١١( دمرييالنجم الوهاج لل :انظر) ٣(

 روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/١٧٤( العزيـــز للرافعـــيو  ،)٧/٦( للجـــويين�ايـــة املطلـــب  :انظـــر) ٤(

)٤/٢٦٦(. 

ومل أقـــــف عليـــــه ىف  ،)٤/٢٦٧( روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٥/١٧٦( العزيـــــز للرافعـــــي :انظـــــر) ٥(

 .يالتهذيب للبغو 

  .)٤/٢٦٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٦( العزيز للرافعي :انظر) ٦(



 

٢٥٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .أن يضمن بإذن األصيل ويؤدي بإذنه فريجع وإن مل يشرتط الرجوع :أحدها

  .أن يضمن بغري اإلذن ويؤدي بغري اإلذن فال رجوع :الثانية

  :أن يضمن بإذنه ويؤدي بغري إذنه ففي الرجوع ثالثة أوجه :الثالثة

   .)٢(أنه يرجع :أصحها وهو املنصوص

  .ال :وثانيها

نه فلـم ائذتمبتدئا من غري مطالبة أو مبطالبة وأمكنه مراجعة األصيل واسـ إن أدى: وثالثها

وجيــري اخلــالف فيمــا لــو قــال لغــريه  ،العــراقيني  يرجــع وإال رحــع ونســبه اإلمــام إىليفعــل مل

  ؟ذا ففعل وأدى الثمن هل له أن يرجع عليهاشرت ه

   .نيأن يضمن بغري اإلذن ويغرم باإلذن فال يرجع يف أصح الوجه :الرابعة

ه مـن غـري دين غريه بغري إذن على الوجهني فيما إذا أدىورتبهما القاضي واإلمام 

  .هنا بأن ال يرجع ضمان وال شرط رجوع وأوىل

  :واحلالة هذه )٣(اإلمام احتمالني فيما إذا أذن يف األداء بشرط الرجوع وأبدى

  .يرجع كما لو أذن لغري الضامن يف األداء �ذا الشرط :أحدمها

   .)٤(وصحح النووي األول ،ال يرجع؛ ألن األداء مستحق بالضمان :هماوثاني

الرجـوع  )٥(عـين مـا ضـمنته وجـزم بعـدم املـاوردي اخلـالف مبـا إذا قـال أدِ  وخصص

عــين مــا  زم بــالرجوع أيضــا فيمــا إذا قــال أدمــا ضــمنته ومل يقــل عــين وجــ فيمــا إذا قــال أدِ 

                                                                                          

  .)٢٦٧، ٤/٢٦٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٤،١٧٥( العزيز للرافعي :انظر) ١(

     ).   ٢٢٣ / ٣ (            األم للشافعي   :انظر   )٢ (

 .)٧/٦( �اية املطلب للجويين :انظر) ٣(

  .)٢٦٧، ٤/٢٦٦( روضة الطالبني للنووي :انظر) ٤(

 .وهو األصوب )ز(وما أثبتناه من ) بعد (  )ط(يف   )٥(



 

٢٥٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(ضمنته لرتجع علَي به

  

وحوالــة رب الــدين عليــه ومصــاحلته عــن  ،إنســان علــىحوالــة الضــامن رب الــدين  :فــرع

   .)٢(وصريورة الدين مرياثا للضامن كاألداء يف ثبوت الرجوع وعدمه ،عوض علىالدين 

 ،مــن ال ديــن عليــه وقبلهــا احملــال عليــه وصــححناها بــرئ الضــامن علــىولــو أحالــه 

  ،كمــا لــو أبــرأه وال يســقط حــق املضــمون لــه عــن املضــمون  ،املضــمون عنــه علــىوال يرجــع 

إذا صــححناها ففــي بــراءة ذمــة احمليــل يف احلــال خــالف  :وقــال غــريه )٣(كــذا قالــه الرافعــي

   .)٤(وقد مر

   .وإن قلنا نعم برأت[ تربأ ذمة األصيل  )٦(ال  ]أ/١٤١[ /)٥(ال فاألوىل :فإن قلنا

الـدين رجـع  إذا كان احلـال حبيـث لـو أدى )٧(]؟ على األصيلوهل ثبت للضامن الرجوع 

مــن ال ديــن عليــه وصــححناه هــل  علــىأنــه إذا أحــال  علــىاخلــالف  علــىجيــوز أن خيــرج 

  للمحال عليه أن يرجع قبل أن يغرم؟

فإن قلنا نعم وهو ما جزم به الرافعي غرم هنا ن وإن قلنـا ال وهـو مـا جـزم بـه ابـن 

  .)٨(حتمال الرباءةالصباغ مل يغرم ال

  

                                  

  .)٦/٤٤٦( للماوردياحلاوي الكبري  :انظر) ١(

  .)٤/٢٦٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٦( العزيز للرافعي :انظر) ٢(

  .السابق املصدر :انظر) ٣(

 .)١/٣٣٩( للشريازي واملهذب ،)٦/٢٦٢( يللماورد ي الكبريحلاو ا :انظر) ٤(

  .) فأويل(  )ز(يف   )٥(

 .)أال (  )ز(يف   )٦(

 ).ط(ساقطة من  )٧(

  .)٢٦٨، ٤/٢٦٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)١٧٧، ٥/١٧٦( للرافعيالعزيز : انظر) ٨(



 

٢٥٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

األصـيل مفـروض فيمـا  علـىمجيع ما تقدم مـن رجـوع املـأذون يف الضـمان واألداء  :فصل

من غري إشـهاد فإمـا أن  )١( ، أما لو أدىاألداء من يقبل شهادته علىإذا أشهد الضامن 

كذبـه املضـمون   )٢(يف غيبته فال رجوع له إن أدىفإن  ،يؤدي يف غيبة األصيل أو حضوره

   .)٣(املضمون لهوله حتليف  ،له واملضمون مجيعا

  وهل له حتليف املضمون عنه؟

  ؟على أنه لو صدقه هل يرجعبناه يف التتمة 

أن النكـول  علـى ال انبـىن: وإن قلنـا ،نفـي العلـم بـاألداء علـىنعم حلفـه  :إن قلنا

كالبينـــة حلـــف   :وإن قلنـــا  ،إن قلنـــا كـــاإلقرار مل حيلـــف ،ورد اليمـــني كـــاإلقرار أو كالبينـــة

قولنـا أنـه ال يرجـع  علـىوقطـع القاضـي الطـربي وابـن الصـباغ وغريمهـا بأنـه لـيس لـه حتليفـه 

   ،وهو الظاهر

  :وإن صدقه املضمون عنه وكذبه املضمون له فوجهان

ومهــا كــالوجهني فيمــا إذا وكلــه بقضــاء ديــن فقضــاه يف  .أنــه ال يرجــع :أصــحهما

  .)٤(غيبته ومل يشهد هل يضمن

  :املضمون له وكذبه املضمون عنه؟ فوجهانوإن صدقه 

الوكيـل الـدين ومل يشـهد وصـدقه رب الـدين دون  مـا إذا قضـىأنه يرجع خبالف  :أظهرمها

  .)٥(املوكل فإنه ال يضمن قطعا

ولو كان املضمون عنه منع الضامن مـن اإلشـهاد وصـدقه يف الـدفع  :قال الروياين

                                  

 .)أدعي (  )ز(يف   ) ١(

 .وهو األصوب )ز(وما أثبتناه من ) وإن (  )ط(يف  ) ٢(

 .)١٠/١٥٦( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٧/٧( �اية املطلب للجويين :انظر) ٣(

 .نيالسابق صدرينامل: انظر )٤(

ــز للرافعــــيو  ،)٣/٢٥٢( للغــــزايلالوســــيط  :انظــــر )٥(  كفايــــة النبيــــه البــــن الرفعــــةو  ،)٥/١٨٠( العزيــ

)١٠/١٥٧(.  



 

٢٦٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ـــه القـــبض واحلكـــم يف الرجـــوع )١(وأنكـــر ـــو قضـــاه حبضـــرته يعـــين   ،املضـــمون ل  علـــىكمـــا ل

   .املذهب وهو القطع بالرجوع

، فــإذا ؛ ألنــه مضــيعفلــم يشــهد فــال جيــوز أن يرجــع عليــه ولــو كــان أمــره باإلشــهاد

  .)٢(ثانيا فهل يرجع؟ فيه اخلالف السابق طالبه رب الدين فأدى

حبضرة املضمون عنه واملذهب املنصـوص أن لـه أن يرجـع وفيـه وجـه أنـه  وإن أدى

    .)٣(يرجع وجزم به سليم يف جمرده ال

أنـه أشـهد شـهودا فمـاتوا أو غـابوا أو طـرأ فسـقهم فـإن صـدقه األصـيل  ولو ادعى

ـــه ثبـــت لـــه الرجـــوع وفيـــه وجـــه بعيـــد أنـــه ال رجـــوع وإن كذبـــه األصـــيل يف اإلشـــهاد  ،علي

  .فريجع  ]ب/١٤١[ /فوجهان أصحهما أن القول قول الضامن

  .)٤(غوي أن القول قول األصيلوجزم به القاضي والب :وثانيهما

ولو قال أشهدت زيدا أو عمرا فقاال كذب فهو كما لو مل يشـهد خبـالف مـا لـو 

  .)٥(أقرت املرأة بالنكاح حبضرة شاهدين فإنه ال يقدح يف إقرارمها يف وجه

    .)٦(ال ندري ولعلنا نسينا ففيه تردد اإلمام وجعلهما الغزايل وجهني :ولو قاال

ال  :أو قـال ،فـأنكر )٧(حاكم بأنه حكـم �ـذا علىونظريمها ما لو شهد شاهدان 

  أدري هل تقبل شهاد�ما؟

وكذا  ،شهد مستورين فعدال رجعأولو  ،ويكفي يف اإلشهاد إشهاد رجل وامرأتني

                                  

 .)وأنكره (  )ز(يف   )١(

 .)٤٨٧، ٤/٤٨٦( روياينحبر املذهب لل :انظر) ٢(

 .)١٨٤( بغويوالتهذيب لل ،)٤/٤٨٧( روياينحبر املذهب لل :انظر) ٣(

 .نيالسابق صدرينامل :انظر) ٤(

  .)٣/٢٥٣( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٧( املطلب للجويين�اية  :انظر) ٥(

  .نيالسابق صدرينامل :انظر) ٦(

 .)بكذا (  )ز(يف   )٧(



 

٢٦١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(لو أشهد فاسقني أو عبدين أو كافرين فصارا من أهل الشهادة

  :ولو كان املستوران فاسقني فوجهان

  .أنه كما لو مل يشهد :حدمهاأ

  .)٢(االكتفاء به :وأوالمها

  .)٣(وقر�ما الغزايل من الوجهني يف انعقاد النكاح مبستورين بأن فسقهما بعد ذلك

  :أن حيلف معه فوجهان علىعتمادا اولو أشهد واحدا 

  .)٥)(٤(]واإلمام والرافعي [ أنه يكفي يف استحقاق الرجوع كذا ذكره املاوردي  :أصحهما

إن أشـهد واحـدا  :وقال القاضي واملتويل والبندنيجي وسليم وابن الصباغ وغـريهم

  .وإن مات أو غاب فوجهان ،وحلف معه رجع

حـــاكم ال يقضـــي بالشـــاهد بـــاليمني كغيبـــة الشـــاهد يف  وجعـــل املتـــويل رفـــع القضـــية إىل[ 

  .)٧)(٦(]إجزاء الوجهني 

  .)٨(وال يكفي إشهاد من يعرف ظعنه قريبا :قال الرافعي

الـــداء وقـــد كذبـــه املضـــمون لـــه وحلـــف بقيـــت  علـــىمل يُِقـــم الضـــامن بينـــة  مث مـــىت

 ىوإن أخذه من هـذا الضـامن مـرة أخـر  ،فإن أخذ املال من األصيل فذاك ،مطالبته حباهلا
                                  

  .)٥/١٨٠( العزيز للرافعي: انظر )١(

  .املصدر السابق :انظر )٢(

 .)٣/٢٥٣( الوسيط للغزايل: انظر) ٣(

 ).ط(ساقطة من  )٤(

ــر) ٥( روضــــة الطــــالبني و ، )٥/١٨٠( العزيــــز للرافعــــيو  ،)٦/٤٥٠( احلــــاوي الكبــــري للمــــاوردي :انظــ

 .)٤/٢٧١( للنووي

 ).ط(ساقطة من  )٦(

 .)٣/٢٥٣( الوسيط للغزايل :انظر) ٧(

 .)٥/١٨١( العزيز للرافعي :انظر) ٨(



 

٢٦٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  :)١(ن وجهاناألداء الثاين أو قضاه حبضرة املوكل ففي رجوعه اآل علىفأشهد 

  .أنه يرجع وال يرجع �ما إتفاقا :أصحهما

  :وفيما يرجع به أربعة أوجه

  .)٢(باألول وجزم به البغوي :أحدها

  .)٣(وهو قول القاضي أيب حامد وصححه القاضي الطربي يف تعليقه .بالثاين :وثانيها

  .يرجع بأحدمها ال بعينه :وثالثها

  .)٤(قال القاضي الطربي وهو الصحيح عندي :قال الروياين

  .أنه يرجع بأقلها :ورابعها

عـن  املـؤدي أوال، ثانيـا، أو املصـاحلةخـتالف صـفة اويظهر أن هذا اخلـالف عنـد 

  .)٥(خرآالدينني فيهما أو يف أحدمها ببعضه أو بعوض 

  .قولنا حقه يف الثاين علىويف اسرتجاع ما قبضه الضامن من املضمون عنه أو ال 

األول حبضـــرة املضـــمون عنـــه وأنكـــره األخـــذ فأعطـــاه ثانيـــا فريجـــع  وأمـــا إذا قضـــى

فــإن كــان املضــمون  ،املضــمون علــىالرجــوع   ]أ/١٤٢[ /وحيــث يثبــت الضــامن ،بــاألول

  .)٦(وإن كان متقوما رجع مبثله أو بقيمته فيه وجهان كالعرض ،مثليا رجع مبثله

  

                                  

كفايـــة النبيـــه البـــن  ،)١٤/٣٣( ا�مـــوع تكملـــة املطيعـــيو  ،)٣/٢٥٣( الوســـيط للغـــزايل :انظـــر) ١(

 .)١٠/١٥٧( الرفعة

 .)٤/١٨٤( بغويالتهذيب لل :انظر) ٢(

 .)٣/٢٥٣( الوسيط للغزايل :انظر) ٣(

 .)٥/٤٨٧(حبر املذهب للروياين  :انظر) ٤(

  .املصدر السابق :انظر) ٥(

 .)٤/١٨٤( بغويوالتهذيب لل ،)٥/٤٨٥(حبر املذهب للروياين  :انظر) ٦(



 

٢٦٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

   :فروع

  .)١(ه كما مرالضامن الدين لربه كما ضمنه رجع ب إذا أدى: األول

الصـــحاح عـــن املكســـرة مل يرجــــع  اه أجـــود ممـــا ضـــمنه كمـــا لـــو أعطـــىوإن أعطـــ

املكســـرة عـــن الصـــحاح فـــيم يرجـــع فيـــه  ، وإن أعطـــاه أردأ منـــه كمـــا لـــو أعطـــىبالصـــحاح

  :طريقان

يت فيمــا إذا أعطــاه اخلــالف اآل علــىوهــو مــا أورده القاضــي واملتــويل أنــه  :أحــدمها

   .من جنسه ما هو دونه يف القيمة

ــه يف املقــدار أيب حممــد القطــع بأنــه يرجــع مبــا أدىعــن  :والثانيــة   ،وإن أعطــاه دون

وقلنا القيمة هذه املصاحلة مل يرجع إال باخلمسـة [ مخسة  علىكما لو صاحله من العشرة 

ــاقي خبــالف مــا إذا أدىويــربأ الضــامن وا وأبــرأه املســتحق مــن  )٢(]مخســة  ألصــيل عــن الب

   ،مخسة

  .)٣(األصيل علىويبقي  مسة األخرىاملغرومة ويربأ من اخلفإنه يرجع باخلمسة 

غــري اجلــنس رجــع اتفاقــا خبــالف املــأذون يف أداء الــدين مــن غــري  علــىولـو صــاحله 

  .)٤(فيه خالفا تقدمإن ضمان ف

مث إن كانت قيمة املصاحل عليـه أكثـر مـن قـدر الـدين مل يرجـع بالزائـد وإن كانـت 

  :ساوي تسعمائة فوجهان وقيل قوالنعوض ي علىكما لو صاحل من ألف   ،أقل

ـــاأللف وهـــو نصـــه يف الصـــرف :أحـــدمها ـــذي يف احلـــاوي وا�ـــرد  ،يرجـــع ب وهـــو ال

   .والتنبيه

                                  

  .)٤/٢٦٩( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٨( العزيز للرافعي :انظر) ١(

 ).ط(مابني املعقوفتني ساقطة من  )٢(

 روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/١٧٧( العزيـــز للرافعـــيو  ،)٧/٩( �ايـــة املطلـــب للجـــويين :انظـــر) ٣(

)٤/٢٦٨.(  

  .)٤/٢٦٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٦( العزيز للرافعي :انظر) ٤(



 

٢٦٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

اخلــالف املتقــدم أن الضــامن  علــىوبنامهــا املتــويل  ،أنــه ال يرجــع إال بتســعمائة :وأصــحهما

  املضمون عنه بنفس الضمان أم ال ؟ علىهل ميلك ما ضمنه 

  .وهو الصحيح يرجع بقيمة العني :الثاين علىو  ،يرجع بقدر الدين :األول علىف

  .)١(ولو باعه العرض بألف وتقاصا رجع باأللف

بعتــك هــذا العبــد مبــا ضــمنته لــك  :ولــو بــاع لــرب الــدين العــوض بالــدين بــأن قــال

فـــإن صــححناه فريجــع فيمـــا ضــمنه أو باألقــل ممـــا  ،عــن فــالن ففــي صـــحة البيــع وجهــان

  .ضمنه

  .)٢(ختار النووي الصحة وأنه يرجع مبا ضمنها ،د فيه وجهانوقيمة العب

ففــي  ولــو ضــمن ذمــي لــذمي دينــا عــن مســلم مث صــاحله عنــه علــى مخــر أو خنزيــر

  :املسلم به وجهان اءةصحة الصلح وبر 

  .أنه ال يصح :أصحهما

  .)٤(يصح ويربأ املسلم )٣(أنه :وثانيهما

  ؟على املسلمهذا هل يرجع الضامن  علىو 

وإن قلنـــا  ،مل يرجـــع هنـــا بشـــيء بقيمـــة مــا أدىيرجـــع  يف املســـألة األوىل: إن قلنــا

وال يرجــع   ]ب/١٤٢[ / يرجــع بالــدين الــذي أســقطه رجــع هنــا بــه واألصــح أنــه ال يــربأ

  .)٥( واخلالف جار سواء كان الضمان باإلذن أم ال

  
                                  

 فاية النبيه البـن الرفعـةك ،)٤/٢٦٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٧( العزيز للرافعي :انظر) ١(

)١٠/١٦٢(.  

  .)٤/٢٦٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٧( العزيز للرافعي: انظر) ٢(

 ).ز(ساقطة من  )٣(

  .)٤/٢٦٨( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٧،١٧٨( العزيز للرافعي :انظر) ٤(

  .نيالسابق صدرينامل :انظر) ٥(



 

٢٦٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

 ،ســواء أذن لــه أم ال ،لــو ضــمن الســيد عــن عبــده دينــا تعلــق بذمتــه صــح :الفــرع الثــاني

وال رجـوع لـه بـه إن ضـمن بغــري  ،ويطالــب بـه ،وسـواء كـان العبـد مأذونـا يف التجـارة أم ال

 خلـالف فيمـا إذا ضـمن بغـري إذن وأدىإذنه على أن يؤديه بعد عتقه بإذنـه ففـي رجوعـه ا

  .باإلذن

وإن ضـــمن بإذنـــه حبيـــث يســـتحق الرجـــوع لـــو كـــان حـــرا فـــإن مل يكـــن مأذونـــا يف 

  .ن بعد عتقه ففي رجوعه وجهانالسيد الدي ، فإن أدىالتجارة

أن العـربة حبـال الضـمان  قال واخلالف راجـع إىل: وجزم اإلمام والغزايل بأنه يرجع

  .)١(أم حبال األداء

مــن وإن كــان بإذنــه فهــو ك ،إن كــان األداء بغــري إذنــه مل يرجــع عليــه :وقــال الفــراء

  .)٢(بإذنه ضمن عن حر دينا بغري إذنه وأدى

الغــزايل عــن األصــحاب أنــه ال يرجــع وهــو  ، وحكــىيرجــع وإن أداه قبــل العتــق مل

  .)٣(شاذ

وإن كان مأذونا يف التجارة واملضمون دين معاملة وأداه يف الرق ففي رجوعه بعد 

  :العتق وجهان

علــى أن وقــد مــر يف بــاب مداينــة العبيــد أن اإلمــام بنــاه  ،أنــه ال يرجــع :أصــحهما

  ؟على السيدرجع به دين املعاملة بعد العتق هل ي املأذون إذا أدى

وإن قلنا ال يرجع ففي رجوع السـيد  ،يرجع به فالسيد ال يرجع هنا عليه :إن قلنا

القـولني يف أن ديـن التجـارة يتعلـق بذمـة  علـىهنا وجهان وينبغـي أن خيـرج صـحة ضـمانه 

  السيد أم ال ؟

                                  

  .)٣/٢٥٤( الوسيط للغزايل، و )٧/١٣( �اية املطلب للجويين: انظر) ١(

  .)٤/١٨٧( بغويالتهذيب لل :انظر) ٢(

  .)٣/٢٥٤( الوسيط للغزايل: انظر) ٣(



 

٢٦٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(إن علقناه �ا ال يصح

  

األول  علــىالثــاين فحكــم رجوعــه  ضــامن آخــر وأدى )٢(]ديــن[ضــمن الضــامن  :الثالــث

وحيث ال يثبـت لـه الرجـوع  ،يراعي فيه اإلذن وعدمه ،األصيل علىحكم رجوع الضامن 

 علــىوحيــث يثبــت لــه الرجــوع  ،األصــيل علــىاألول ال يثبــت لــألول بأدائــه الرجــوع  علــى

  .)٣(األصيل إذا وجد شرطه علىاألول فرجع رجع األول 

فإن كان األصيل قد قال  ،صيل وترك األول نظراأل علىولو أراد الثاين أن يرجع 

 ،دينه بإذنـه ىكما لو قض  ،وجهان )٤(]األول  على[ اضمن عن ضامين ففي رجوعه  :له

األصـيل مل يرجـع  علـىوإن مل يقل له ذلك فإن كان احلال حبيث ال يقتضي رجوع األول 

  .)٥( الصحيح علىوإن كان يقتضيه فكذلك  ،الثاين عليه

وباعـه مـن  )٦(عبـدا  ]أ/١٤٣[ /والوجهان كالوجهني فيما إذا اشرتى :قال املتويل

األول أو  علـىغري البائع مث اشرتاه فوجد به عيبـا قـدميا كـان يف يـد األول هـل لـه أن يـرده 

  .)٨(األول علىهو  )٧(الثاين؟ فإذا رده عليه رده علىيرده 

                                  

 روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/١٧٧( العزيـــز للرافعـــيو  ،)٧/٩( �ايـــة املطلـــب للجـــويين :انظـــر) ١(

)٤/٢٦٨.(  

 .)ضامن (  )ز(يف   )٢(

  .)٤/٢٦٨( للنووي روضة الطالبنيو  ،)٥/١٧٨( العزيز للرافعي: انظر) ٣(

 .)عليه) (ز(يف ) ٤(

 .)٤/٢٦٨( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٨( العزيز للرافعي :انظر) ٥(

 ).ط(ساقطة من  )٦(

 .)رد (  )ز(يف   )٧(

  .)٤/٢٦٨( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٨( العزيز للرافعي :انظر) ٨(



 

٢٦٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

أيهمـــا  علـــىكـــان لـــه أن يرجـــع   عـــن األول واألصـــيل مجيعـــا فـــإذا أدى ولـــو ضـــمن

 )١(]لــألول الرجــوع [ مث  ،األول علــىوبــالبعض  ،األصــيل علــىوأن يرجــع بــالبعض  ،شــاء

  .األصيل مبا غرم إذا وجد شرطه على

 )٣(األصـــيل فـــال علـــىإنســـانا بـــدين بـــاإلذن فإ�مـــا إذا رجـــع  )٢(ولـــو ضـــمن اثنـــان

  .)٥(خراآل على )٤(]له[رجوع 

                                                         

زيد عشرة ضمنها اثنان كل منهمـا مخسـة وضـمن كـل واحـد منهمـا صـاحبه  على :الرابع

فيمـــا ضـــمنه صـــح ويكـــون كـــل منهمـــا مطالبـــا بالعشـــرة مخســـة عـــن األصـــيل ومخســـة عـــن 

أحـــدمها مخســـة فـــإن أداهـــا عـــن األصـــيل رجـــع عليـــه أو عـــن  ، فـــإن أدىخـــرالضـــامن اآل

فلـه الرجـوع عليـه فيتقاصـان  أيضا أدى مخسة أخـرى، فإن كان صاحبه الكفيل رجع عليه

  .)٦(كل منهما بنصفها  علىأو عنهما رجع 

األصـيل وهـل  علـىخـر صاحبه وبالنصـف اآل علىالعشرة رجع بنصفها  ولو أدى

  ؟على األصيلله الرجوع بالعشرة 

  .إذا كان لصاحبه الرجوع لو عزم فيه الوجهان املتقدمان

ثالثـة فقـد مـر أن يف صــحته  علـىعمــا سـيغرمه ولـو صـاحل أحـدمها املضـمون عنـه 

  .واحد منهما علىوجهني فإن صححناه فغرم لنفسه مل يرجع بشيء 

                                  

 .)يرجع (  )ز(يف   )١(

 ).ز(ساقطة من  )٢(

 .)وال (  )ز(يف   )٣(

 ).ز(ساقطة من  )٤(

  .)٤/٢٦٩( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٩( العزيز للرافعي :انظر) ٥(

  .)٤/٢٧٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٨( العزيز للرافعي :انظر) ٦(



 

٢٦٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ن شـئت فخـذ إوإن قلنا ال يصح فإن شاء أخذ البـاقي وهـو سـبعة مـن األصـيل و 

  .)١( خر مخسةمنه درمهني ومن الكفيل اآل

  

 ،ضمن ضامن الـثمن فهلـك املبيـع قبـل القـبض أو رده املشـرتي بعيـب :الخامس

ــه أو فســخ بعيبهــا فــإن   ،أو ضــمن الصــداق فارتــدت املــرأة قبــل الــدخول أو فســخت بعيب

وإن كـان بعـده فـإن كـان حبيـث يثبـت لـه الرجـوع  ،كان قبل أن يؤدي الضـامن املـال بـرئ

وهـل هلمـا إمسـاكه  ،إن كـان باقيـا األصيل ورد البائع والزوجة ما أخذا علىرجع مبا غرمه 

  ورد بدله ؟

فيـــه اخلـــالف املتقــــدم فيمـــا إذا رد املبيــــع بعيـــب وعــــني درامهـــه عنــــد البـــائع فــــأراد 

  .واألصح املنع ،إمساكها ورد مثلها

وإن كــان حبيــث ال يثبــت لــه الرجــوع مل يرجــع الضــامن  ،وإن كــان تالفــا رد بدلــه

علــى الضــامن أو  علــىلكــن هــل يــرد  ،األصــيل بشــيء واملضــمون لــه يــرد مــا أخــذ علــى

  ؟األصيل

 ،بالصـــداق وطلـــق الـــزوج قبـــل الـــدخول ]ب/١٤٣[ /حكمــه حكـــم مـــا لـــو تـــربع

  .)٢(وسيأيت يف بابه إن شاء اهللا تعاىل

  

ا لثالثـة أو لو ضمن ثالثة الدين الذي يف ذمة زيد فهل يكون كل منهم ضامن :السادس

،األول )٣(وابــــن أيب الــــدم ،الثــــاينصــــحح املتــــويل  :؟ فيــــه وجهــــانجلميعــــه كمــــا يف الــــرهن

                                  

  ).٤/٢٧٠(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٧٨(العزيز للرافعي  :انظر) ١(

  .املصدر السابق :انظر) ٢(

                                                                              إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن علي بن حممد بن فاتك بن حممد القاضـي شـهاب الـدين  )٣(

   .                                                      أبو إسحاق اهلمداين بإسكان امليم احلموي املعروف بابن أيب الدم

                           ورحــل إىل بغــداد فتفقــه �ــا ومســع   ،                                           ولــد حبمــاة يف مجــادى األوىل ســنة ثــالث ومثــانني ومخســمائة

   =                         ،                  وكان إماما يف املذهب  ،              وويل قضاء بلده  ،      الشام                          وحدث بالقاهرة وكثري من بالد 



 

٢٦٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(كما لو قالوا اشرتينا هذا بألف  

  

ـــرأه مـــن ضـــمانه وأحضـــر شـــاهدين أحـــدمها  ادعـــى: الســـابع الضـــامن أن املضـــمون لـــه أب

وإن كـان  ،فـإن كـان الضـمان مـن غـري أمـر املضـمون عنـه صـحت شـهادته ،املضمون عنه

  .)٢( بأمره فال

  

املضمون فقال املضمون أبـرأين رب الـدين  علىالرجوع  الضامن الدين وأراد أدى :الثامن

  .)٣(أنه مل يعلم أنه أبرأه علىفله حتليف الضامن 

  

                                                                                          

   .                     ومصنفاته تدل على فضله   ،            وله نظم ونثر  ،              عاملا بالتأريخ   =

   .                                              تويف حبماة يف مجادى اآلخرة سنة اثنتني وأربعني وستمائة

  ،                                                               شــرح مشــكل الوســيط وهــو حنــو الوســيط مــرتني فيــه أعمــال كثــرية وفوائــد غريبــة  :            ومــن تصــانيفه

   لـــه   :           وقـــال الـــذهيب  .                                وكتـــاب يف التـــأريخ يف الفـــرق اإلســـالمية  ،                     ضـــاء لـــه جملـــد فيـــه فوائـــد        وأدب الق

    ).  ٩٩ / ٢ (                      الطبقات البن قاضي شهبة    :انظر  .                     التأريخ الكبري املظفري

 .)١٠/١٢٩( كفاية النبيه البن الرفعة  :انظر) ١(

املطالـب لزكريـا ، أسـىن )١٤/٦٠( ا�مـوع تكملـة املطيعـي ،)٦/٣٥٥( للبغـوي التهذيب :انظر) ٢(

  .)٢/٢٥٠( األنصاري

 .)٥/٥٩٥(فتاوى ابن الصالح   :انظر) ٣(



 

٢٧٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  

  الباب الثالث

  ،االختالف بني الضامن واملضمون له يف

  :وفيه مسائل

إذا بـــاع واحـــد شـــيئا مـــن اثنـــني بـــألف بشـــرط أن يكـــون كـــل منهمـــا ضـــامنا عـــن  :األولـــى

أن  منهمـــا إذا شـــرط علـــى كـــل واحـــد هـــذا: "قـــال الفـــراء، صـــاحبه مـــا خيصـــه بطـــل البيـــع

بعـت منكمـا علـى أن يعطـي كـل واحـد منكمـا صـاحبه  : يتكفل عـن اآلخـر، أمـا إذا قـال

   .)١("جاز: -كفيالً 

أو علــى الصــورة الثانيــة كــان لــه مطالبتهمــا  ،وإذا جــرى الضــمان مــن غــري شــرط

فـإن أدى أحـدمها  ،أو هذا بالبعض وهذا بـالبعض ،ومطالبة َمن شاء منهما باأللف ،معا

  .إن اقتضى الضمان الرجوع ،على اآلخر خبمسمائة ياأللف برئا مجيعا ورجع املؤد

   .)٢(وإن أدى كل منهما مخسمائة األصالة برئا وال رجوع

          .)٣(وإن أدى كل منهما مخسمائة الكفالة جاءت أقوال التقاص

فــإن أداهــا عــن نفســه بــرىء عمــا كــان  ،خــردون اآلولــو أدى أحــدمها مخســمائة 

واملــؤدى ضــامن  ،وبقــى علــى صــاحبه مخســمائة ،صــاحبه مــن ضــمانه ئوبــر  ،عليــه أصــالة

  .)٤(�ا

  .)٥( وإن أداها عنهما فلكل نصف حكمه

                                  

  .)٤/١٨٢( بغويالتهذيب لل  :انظر) ١(

  .)٥/٤٨١(حبر املذهب للروياين  :انظر) ٢(

  .السابق صدرامل  :انظر) ٣(

  .)٤/٢٧٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٩( العزيز للرافعي  :انظر) ٤(

  .نيالسابق صدرينامل :انظر) ٥(



 

٢٧١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

أو يصــرفه اآلن إليهمــا أو إىل مــن شــاء  وإن أدى ومل يقصــد شــيئا فيــوزع عليهمــا

وتظهــر فائــد�ما فيمــا إذا كــان بأحــد الــدينني  ،الــرهن فيــه الوجهــان املتقــدمان يف ،منهمــا

وحكـى  ،)١(فإن صرفه إىل ما به الرهن انفك وإال فـال ،أو كان عن مبيع مل يستلمه ،رهن

 /عليهمــــا بالســــوية يــــوزع املــــؤديحيتمــــل أن  :بعضــــهم بــــدل الــــوجهني احتمــــالني فقــــال

  .)٢(ويبقى الضمان يربأ من األصليوحيتمل أن  ،]أ/١٤٤[

أديــت عــن  :وقــال القــابض ،أديــت عــن جهــة األصــالة :يتلفــا فقــال املــؤدولــو اخ

فــإن حلــف أنــه أدى عــن جهــة نفســه  ،بيمينــه يالضــمان وحصــتك باقيــة فاملصــدق املــؤد

؟ فيـــه اخلمســـمائة الباقيـــة مـــن جهـــة الضـــمانوهـــل لـــرب الـــدين أن يطلـــب ب ،منهمـــا ئبـــر 

  :وجهان

وملـك مـن  يهـذا ملكـ :كمـا لـو قـال  ،وبه أجاب القفال ومجاعـة نعـم :أصحهما

  .)٣(مث ظهر استحقاقه فإنه يقبل رجوعه على املذهب ،اشرتيته منه

اليقـني فرجـع  إذا أمكن اسـتناد اإلقـرار إىل: قرار فقالوضبط اإلمام الرجوع يف اإل

سناده إليه فإن ابتدأ باإلقرار مـع خصـوَمة مث إوإن مل ميكن  ،أخطأت مل يقبل :املقر وقال

  .رجع مل يقبل

  .)٤( ر يف أثناء اخلصوَمة أو قبلها مث وقعت ففيه الوجهانوإن أق

  .)٥( خر خبمسمائةولرب الدين مطالبة اآل :قال الفوراين

ويربأ اآلخر عـن  ،أصال وضمانا ئولو أبرأ رب الدين أحدمها عن مجيع األلف بر 

  .)٦( الضمان دون األصالة

                                  

  .)٤/٢٧٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٩( العزيز للرافعي  :انظر) ١(

  .نيالسابق صدرينامل  :انظر) ٢(

  .)٤/٢٧٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٩( العزيز للرافعي :انظر) ٣(

  .)٧/١٤( �اية املطلب للجويين  :انظر) ٤(

  .املصدر السابق :انظر) ٥(

  .)٤/٢٧٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧٩( للرافعيالعزيز  :انظر) ٦(



 

٢٧٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

ـــه بـــر  ـــرأه عـــن اخلمســـمائة املتأصـــلة علي  ،وصـــاحبه عـــن ضـــما�ا ،عنهمـــا ئوإن أب

  .)١( على صاحبه ويبقى عليه ضمان مخسمائة اليت

 ،عنــه وبقــى عليــه اخلمســمائة املتأصــلة ئوإن أبــرأه عــن اخلمســمائة املضــمونة بــر 

  .)٢(وبقى على صاحبه األلف أصالة وضمانا

ـــه نصـــف األصـــل ونصـــف  ـــرأه عـــن مخســـمائة عـــن اجلهتـــني معـــا ســـقط عن وإن أب

ويبقــى عليــه نصــفه  ،صــاحبه نصــف الضــمان خاصــةوســقط عــن  ،املضــمون عــن صــاحبه

مخســمائة وإن مل ينــو شــيئا فيحمــل  ئوعلــى املــرب  ،وكمالــه ســبعمائة ومخســون ،واملتأصــل

  .)٣(أو يصرفه اآلن إىل من شاء منهما فيه الوجهان ،على النصف

وقـــال املـــربأ بـــل عـــن املتأصـــلة  ،أبـــرأت عـــن اخلمســـمائة املضـــمونة ئولـــو قـــال املـــرب 

  .)٤(وكذا حكم كل مدينني ضمن كل منهما ما على اآلخر ،مع ميينه ئرب فالقول قول امل

  

ادعى على شخص ضـمانا عـن غائـب بـأن قـال اسـتحق عليـك ألفـا ضـمنته عـن  :الثانية

بـألف وقبضـتماه وضـمن كـل  يأنت وفالن الغائب اشرتيتما عبد :أو قال ،فالن الغائب

إن أقــام علــى  :ىف الصــورة الثانيــة ، فقــد قــال املــزين)٥(منكمــا مــا علــى اآلخــر أو حنــو ذلــك

ـــف مـــن احلاضـــر رجـــع احلاضـــر بنصـــف األلـــف  ،)٦( علـــى الغائـــب ذلـــك بينـــة وأخـــذ األل

   .)٧(بأن البينة إمنا تقام عند اإلنكار  ]ب/١٤٤[ /فاعرتض بعضهم عليه

                                  

 ).٤/٢٧٠(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٧٩(العزيز للرافعي  :انظر) ١(

 .نين السابقصدريامل :انظر) ٢(

  .)٤/٢٧١( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٠( العزيز للرافعي :انظر) ٣(

 .نيالسابق صدرينامل :انظر) ٤(

 .)٣/٢٥٧( للغزايلالوسيط  :انظر) ٥(

  )٥/١٨٠( العزيز للرافعي ،)١/٨٤(خمتصر املزين  :انظر) ٦(

 )٥/١٨٠( العزيز للرافعي :انظر) ٧(



 

٢٧٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

فكيـف يرجـع علـى الغائـب مبـا  ي،وإذا أنكر كـان مكـذبا للبينـة زاعمـا ظلـم املـدع

وجيـوز  ،واختلفـوا فمـنهم مـن محلـه علـى مـا إذا مل يكـن تكـذيب صـريح ،أخـذه منـه ظلمـا

مث إقامــة البينــة ال تتوقــف علــى  ،أن تقــام البينــة مــع إقــرار احلاضــر لإلثبــات علــى الغائــب

ســلمنا أ�ــا تتوقــف علــى اإلنكــار لكنهــا ال  ،والســكوت يقــوم مقامــه ،اإلنكــار خبصوصــه

  .)١(وإنكار الوكيل كاف فيه ،تتوقف على إنكاره هو

وهــــذا اإلنكــــار إمنــــا مينــــع الرجــــوع جلهــــة  ،وقـــد يكــــون أنكــــر الضــــمان دون البيــــع

البـاطن  فيكـون املـراد الرجـوع يف ،أراد بـالرجوع الطعـن يوجيوز أن يكون الشافع ،الضمان

  .)٢(دون الظاهر

ال مينـع الرجـوع وإن وجـد التكـذيب الصـريح  :ومنهم من محله على ظـاهره وقـالوا

  .)٣(والبينة أبطلت حكم إنكاره

ــة ليثبــت احلــق  يلكــن أقــام املــدع ،ومحلــه آخــرون علــى مــا إذا صــدقه احلاضــر بين

وعلـى غـريه هـل  ،وعلى هذا هو قضاء على الغائب حيتاج إىل اليمـني ،على الغائب أيضا

  :هو قضاء على الغائب؟ فيه وجهان

  .)٤(نعم :أظهرمها

  .حاجته إىل اليمني خالف يوعلى هذا فف

نسـبه وقامـت  مسـى الغائـب ورفـع يف ياملسألة فيما إذا كـان املـدع يوصور املاورد

 ويف ،نسبه يسمع البينة على احلاضر بالشـراء فيما إذا مل يرفع يف :وقال ،البينة على ذلك

ــــة املضــــمون عنــــه هــــل يشــــرت  مساعهــــا بالضــــمان وجهــــان مــــن اخلــــالف يف ط إن أن معرف

على  يأ ،شرطناها مل يستمع على احلاضر بالضمان وقضى عليه خبمسمائة بشرائه فقط

                                  

 )٥/١٨٠(العزيز للرافعي  :انظر) ١(

 .)٥/١٨٠( العزيز للرافعيو  ،)٥/٤٨٤(حبر املذهب للروياين :انظر) ٢(

  .نين السابقياملصدر  :انظر) ٣(

  .نين السابقياملصدر  :انظر) ٤(



 

٢٧٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

الشـــراء ولزمـــه  تبعـــيض الشـــهادة وإن مل يشـــرتطها ُمسعـــت بالضـــمان كمـــا يف الصـــحيح يف

  .)١(األلف

  :أنه حيتمل وجهني :)٢(وعن صاحب اإلفصاح

  .)٣(الغائب؛ ألن الشهادة ال تثبت املال على ال حيكم عليه: أحدمها

  . حيكم عليه باأللف :وثانيهما

فلـــو أقـــام البينـــة علـــى  ،ولـــو كـــان الغائـــب جمهـــوال وأنكـــر احلاضـــر الضـــمان :قـــال

  :الضمان عن ا�هول فقوالن

  .يستمع :أحدمها

  .)٤( ال :والثاين

ـــه إذا مل يصـــر علـــى اإلنكـــار :قـــال اإلمـــام وإن  ،فـــإن أصـــر فـــال رجـــوع ،وهـــذا كل

   .)٥(حممد ومل يقر ومل ينكر ففيه تردد أليب سكت بعد قيام البينة

  

ـــل بإحضـــار املكفـــول فقـــال قـــد بـــر  :الثالثـــة ـــه الكفي ـــو طلـــب املكفـــول ل  /مـــن حقـــك ئل

وإذا ذكــره املكفــول لــه فــالقول قولــه مــع  ،إمــا بــإبراء أو غــريه وارتفعــت الكفالــة  ]أ/١٤٥[

  :فإن حلف فهل للكفيل مطالبة املكفول به باحلضور؟ فيه وجهان ،عينه

  .نعم :أحدمها

 )٧(]الكفالء ذلـك [ الختذ مل يقل به )٦(]لو [ والوجه القطع به إذ : "قال اإلمام

                                  

  .)٦/٤٤٨( احلاوي الكبري للماوردي :انظر) ١(

 .ترمجتهسبقت  .لحسن وقيل احلسني بن القاسم أبو علي الطربياإلفصاح هو كتاب ل )٢(

  .الشهادات يف)  ٩/٣٠(النجم الوهاج  يف دمرييو�ذا قال ال )٣(

 ).)٦/٤٤٧(احلاوي الكبري للماوردي  :انظر) ٤(

 .)٧/٨( �اية املطلب للجويين :انظر) ٥(

  ).ط(ساقطة من  )٦(

 .�اية املطلب للجويينسقط من النسختني وما أثبتناه من  )٧(



 

٢٧٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

الرجـوع بعـد الغـرم إذا كانـت الكفالـة  وإمنا ينقدح اخلالف يف ،ذريعة إىل إسقاط الضمان

   .)١("مبال

أثنــاء اخلصــام إذا قامــت البينــة  املؤاخــذة بــاإلقرار الواقــع يف واخلــالف كــاخلالف يف

   .)٢(خبالفه

ـــربأ املكفـــول بـــه بيمـــني إذا ال نيابـــة يف ئوإن نكـــل فـــإن حلـــف الكفيـــل بـــر   ومل ي

  .)٣(اليمني

ومل أعـــرف هـــل  وكـــذا لـــو تكفـــل مث قـــال قـــد كنـــت أبرأتـــه مـــن حقـــك قبـــل كفـــاليت

ـــه وجهـــان. تســـمع دعـــواه للتحليـــف ـــدع  وجيريـــان يف ،في بعـــده مـــا يتضـــمن  يكـــل عقـــد ي

   .)٤(طالهإب

  

ادعى رجـل علـى آخـر أنـه ضـمن لـه عـن فـالن ألفـا فـأنكر فأقـام شـاهدين شـهد  :الرابعة

 ثبـوت اخلمسـمائة الــيت يففـ ،وشــهد اآلخـر أنـه ضـمن مخســمائة ،أحـدمها أنـه ضـمن ألفـا

ـــا ،اتفقـــا عليهـــا وجهـــان ـــاأللف ويثبـــت  :فـــإن قلن ال يثبـــت فلـــه أن حيلـــف مـــع الشـــاهد ب

  .)٥(لغو وشهادة الثاين

انفــرد  يثبــت فلــه أن حيلــف مــع الشــاهد بــاأللف علــى اخلمســمائة الــيت :قلنــاوإن 

  .ويأخذ كمال األلف ،�ا

قضـى  :لكن قال أحدمها موصـوال بشـهادته ،ولو شهد له الشاهد اآلخر باأللف

  :ثبوت األلف ثالثة أوجه يفف ،أو أبرأه منها ،منه مخسمائة

                                  

 .)٧/٢٠( �اية املطلب للجويين :انظر) ١(

  .املصدر السابق :انظر) ٢(

  .)٤/٢٥٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٧١(  العزيز للرافعي :انظر) ٣(

 .)١٠/١٧٦( النبيه البن الرفعةكفاية و  ،)٣/٢٥٧( الوسيط للغزايل :انظر) ٤(

     ).   ٢٥٧ / ٣ (              الوسيط للغزايل  :انظر )٥(



 

٢٧٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

 ،اهد القضـاء أو اإلبـراءعليه أن حيلف مع شـ يفعلى هذا للمدع .يثبت :أحدها

  .)١(لكن بعد ادعائه وإعادة الشهادة

  .وفيه وجه بعيد أنه ال حيتاج إىل إعادة الشهادة

  .ويأتى فيه وجه أ�ا ال تسمع لالستعجال

أن حيلـف علـى اخلمســمائة  يوعلـى هـذا للمــدع .ال يثبـت إال مخســمائة :وثانيهـا

  .األخرى مع الشاهد باأللف ويأخذه

ال  )٢(البســيط قــال يف وإن كــان الغــزايل ،ءيأنــه ال يثبــت بشــهاد�ما شــ :وثالثهــا

  .ثبوت اخلمسمائة خالف يف

إمـا بـأن اسـندها إىل غـريه  ،وكذا احلكم لو ادعى ألفا ومل يسنده إىل جهة ضـمان

  .أو أطلق فشهد له شاهدان كذا

 أحــدمها موصــوال بشــهادته أن املســتحق اســتوىف األلــف أو أبــرأه بطلــت :ولــو قــال

عليـه أن  يوللمـدع ،فإن كان بعد احلكم مل يـؤثر ،وإن ذكر ذلك مفصوال عنها ،شهادته

فـإن  ،وإن كـان قبلـه سـبيل مـىت قضـاه ،علـى القضـاء أو اإلبـراء  ]ب/١٤٥[ /حيلف معـه

  .ن شهدأقال قبل 

فيمــا إذا شــهد علــى إقــراره بالــدين  :وقــال .شــهادته تبطــل: )٣(وقــال ابــن القــاص

                                  

                   ، وهــذا هــو الــراجح يف  )   ٢٥٨  ،    ٢٥٧ / ٣ (                 ، والبســيط للغــزايل  )   ٢٥٧ / ٣ (              الوســيط للغــزايل  :انظــر )١(

   .     املذهب

 .)٢٥٨ ،٣/٢٥٧( للغزايل البسيط :انظر) ٢(

                 أخــذ الفقــه عــن ابــن   ،      املــذهب         أحــد أئمــة   .                                         أمحــد بــن أيب أمحــد الطــربي أبــو العبــاس ابــن القــاص   )٣ (

   .                     وتفقه عليه أهل طربستان  ،     سريج

   .                                                           قال الشيخ أبو إسحاق كان من أئمة أصحابنا صنف التصانيف الكثرية

   .                               تويف بطرسوس سنة مخس وثالثني وثالمثائة

  =   



 

٢٧٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

وقــال قضــاه أو أبــرأه املســتحق بعــد أن شــهدت أن شــهادته ال  شــاهدان مث عــاد أحــدمها

عليـــه مـــع شـــاهد القضـــاء أو  يإال أن حيلـــف املـــدع ،بالـــدين ويؤخـــذ يبـــل يقضـــ ،تبطـــل

  .اإلبراء

خبـــالف الشـــهادة بـــنفس  ،والفــرق أن اإلقـــرار ال ينـــاىف الشـــهادة بالقضــاء واإلبـــراء

  .احلق

  .شهادته بنفس احلق ال تبطل أيضا :وقال أبو زيد

لـو ادعـى ألفـا عـن ضـمان فشـهد لـه أحـدمها أنـه ضـمنها عـن زيـد بـن خالـد بــن و 

  .واآلخر أنه ضمنها عن رجل يعرف عينه دون نسبه ثبت األلف على الصحيح ،بكر

ولو ادعى أنه ضـمنه عـن زيـد بـن خالـد فشـهد اثنـان أنـه أقـر بضـمانه ومل يتعرضـا 

  .)١(السم األصيل ثبت األلف

  .)٢( املتقدم وهو بعيدومنهم من طرد فيه الوجه 

   :خاتمة

لو كان على رجـل تسـعون درمهـا فضـمنها عنـه مـريض بـأمره وال  :قال ابن القاص

ومات الضامن كـان  ،مال له غريها ومات من عليه احلق ومل يرتك إال مخسة وأربعني درمها

ـــة الضـــامن بســـتني درمهـــا  ـــدين مطالبـــة ورث ـــرب ال ـــة الضـــامن بثالثـــنيل ويرجـــع  ،ويرجـــع ورث

واعلــم أن الضــمان يف مــرض  ،احلــق علــى امليــت خبمســة عشــر درمهــا هــذا لفظــه صــاحب

وان كـان  ،كان حبيث يثبت الرجـوع ووجـد الضـامن مرجعـا فهـو مـن رأس املـال  إن املوت 

                                                                                          

                                                          التلخــيص خمتصــر يــذكر يف كــل بــاب مســائل منصوصــة وخمرجــة مث أمــورا ذهــب   :            ومــن تصــانيفه   =

                                                        خــالف قاعــد�م وكتــاب املفتــوح وهــو دون التلخــيص يف احلجــم وقــد اعتــىن                  إليهــا احلنفيــة علــى 

    .                                                                          األئمة بالكتابني املذكورين وشرحومها شروحا مشهورة وله كتاب أدب القضاء جملد لطيف

    ).       ١٠٦،١٠٧ / ١ (                      الطبقات البن قاضي شهبة   :انظر

 .)٧/٢٢( �اية املطلب للجويين :انظر) ١(

  .املصدر السابق :انظر) ٢(



 

٢٧٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(صيل معسرا فهو من الثلثجيد مرجعا كموت األ الحبيث ال يثبت الرجوع أو 

الزائـد  ويف ،خيـرج مـن الثلـثفإن طالب رب الدين ورثة الضامن لزمهم إعطاء ما 

  :عليه أوجه

  .يلزمهم إعطاؤه :أحدها

  .ال :وثانيها

وقطـــع بـــأن للورثـــة تغـــرمي  ،علـــيهم أن مييـــزوه وجيعلـــوه عنـــد ثقـــة واســـتبعده اإلمـــام :وثالثهـــا

  .)٢( الصورةخبالف غري هذه  ،األصيل هنا قبل أن يغرموا

ألن صــاحب احلــق إن أخــذ مــن تركــة  ؛)٣(ومــىت وفــت تركــة األصــيل بثلثــي الــدين فــال دور

  .)٤(تركة األصيل الضامن رجع ورثته بثلثيه يف

ويقـع تربعـا إذ  ،ء أخـذه مـن تركـة الضـامنيشـ يوإن أخذه من تركة األصـيل وبقـ

 ،الــدور كالصــورة املــذكورة فقــد يقــع يف ]أ/١٤٦[ /وإن مل تــف الرتكــة بــالثلثني ،ال مرجــع

ويأخــذ ثالثــني درمهــا مــن تركــة  ،يل بكماهلــافصــاحب احلــق فيهــا لــه أن يأخــذ تركــة األصــ

تركهــا الضــامن فيقــع  وأن يأخــذ التســعني الــيت ،ويقــع تربعــا إذ ال مرجــع وال دور ،الضــامن

الـدور ؛ ألن مـا يغرمــه ورثـة الضـامن يرجــع إلـيهم بعضـه مــن حيـث إنـه يصــري دينـا هلــم  يف

 ،زيــادة الرتكــةويلــزم مــن رجــوع بعضــه  ،تركتــه علــى األصــيل يضــاربون بــه صــاحب احلــق يف

                                  

  .)٤/٢٧٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٢( العزيز للرافعي :انظر) ١(

 روضــة الطــالبني للنــووي، و )٥/١٧٣( العزيــز للرافعــي، و )٧/٢٠( �ايــة املطلــب للجــويين :انظــر) ٢(

 ).١٠/١٥٩( كفاية النبيه البن الرفعة، و )٤/٢٦٥(

ّ   الّدور   )٣ (    .     ّ                    َّ      هو توّقف الشيء على ما يتوقَّف عليه  :   

     ).  ٩٢  ص  (                  التعريفات للجرجاين      معجم   :     انظر  

أســىن املطالــب لزكريــا و  ،)٤/٢٧٢( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/١٨٢( العزيــز للرافعــي :انظــر) ٤(

  .)٢/٢٥٢( األنصاري



 

٢٧٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١( ومن زيادته زيادة الراجع ،ومن زياد�ا زيادة املغروم

ويرجــع  ،وطريـق اسـتخراجه أن يقــال يأخـذ صـاحب احلــق مـن ورثـة الضــامن شـيئا

ـــل نصـــفه ؛ ألن تركـــة األصـــيل نصـــف تركـــة الضـــامن ـــده تســـعون إال  ،إلـــيهم مث فيبقـــى عن

فـــإذاً  ،ءيومـــثاله شـــء يوالتـــالف نصـــف شـــ ،مـــا تلـــف يوهـــو يعـــدل مثلـــ ،ءينصـــف شـــ

 ،شـيئا ونصـفا )٢(عنيسـفـإذا جربنـا وقابلنـا عـدلت ت ،ء يعـدل شـيئايتسعون إال نصـف شـ

وحينئـــذ يكـــون الســـتون دينـــا هلـــم علـــى  ،فبـــان أن املـــأخوذ ســـتون ،ء ســـتنييفيكـــون الشـــ

وتركتـه مخسـة  ،تركتـه بسـهمني وسـهم لصاحب احلق ثالثون فيضـاربون يف يوبق ،األصيل

دينـه وهـو  يويتعطـل بـاق ،يأخذ الورثـة منهـا ثالثـني وصـاحب احلـق مخسـة عشـر ،وأربعون

ثالثون بقيت عنده وثالثون أخذوها من تركـة  ،ويكون احلاصل للورثة ستني ،مخسة عشر

  .)٣( وذلك مثال ما وقع تربعا وهو ثالثون ،األصيل

ورثـة ويرجـع إىل  ،ولو كان التصوير كما مر ثلثني لقلنا يأخـذ صـاحب احلـق شـيئا

الضــامن مثــل ثالثــة؛ ألن تركــة األصــيل ثلــث تركــة الضــامن فيبقــى عنــدهم تســعون ناقصــا 

فـــإذاً  ،ء وثلـــثيفمـــثاله شــ ،ءيالتــالف بالضـــمان وهــو ثلثـــا شــ يء يعــدل مثلـــيشـــ يثلثــ

فتكـون  ،فإذا جربنا وقلنـا عـدلت تسـعون شـيئني ،ء تعدل شيئا وثلثايش يتسعون إال ثلث

ه صـاحب احلـق صـار دينـا لورثـة الضـامن علـى األصـيل مخسة وأربعني فذلك ما أخذ اليت

 ،تركتـــه بســـهم وســـهم فيتضـــاربون يف ،لصـــاحب احلـــق عليـــه مخســـة وأربعـــون أيضـــا يوبقـــ

  .)٤(فيجعل بينهما مناصفة

بــل لصــاحب احلــق أخــذ تركــة الضــامن   ،ولــو كانــت تركــة األصــيل ســتون فــال دور

                                  

، وأســىن املطالــب لزكريــا )٤/٢٧٢(، وروضــة الطــالبني للنــووي )٥/١٨٢(العزيــز للرافعــي  :انظــر) ١(

 ).٢/٢٥٢(األنصاري 

  .هو الصحيح) ز(وما أثبتناه من ) تشعني) (ط(يف   )٢(

أســىن املطالــب لزكريــا و  ،)٤/٢٧٣( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/١٨٣( العزيــز للرافعــي :انظــر) ٣(

  .)٢/٢٥٢( األنصاري

 .املصادر السابقة :انظر) ٤(



 

٢٨٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

  .)١(تربعا يالباق يمث يأخذون تركة األصيل حلق الرجوع وبق ،كلها

لو كانت املسألة حباهلا وكان قد ضـمن أيضـا عـن  ]:ب/١٤٦[ /قال ابن القاص

ومل يـرتك إال تسـعني درمهـا أيضـا كـان لصـاحب  الضامن ضامن ثان ومـات الضـامن الثـاين

لة أفــإن طالــب بــه ورثــة الضــامن األول، كــان كاملســ  ،احلــق أن يطالــب ورثــة أيهمــا شــاء

ثــة مــن كــان عليــه أصــل املــال مخســة عشــر، ويرجــع ورثــة األوىل يأخــذ منــه ســتني، ومــن ور 

الضـامن الثـاين علـى ورثــة الـذي كـان عليــه احلـق بثالثـني، وإن طالــب ورثـة الضـامن الثــاين 

أخــذ مـــنهم ســـبعني درمهـــا، ومــن ورثـــة مـــن كـــان عليـــه األصــل مخســـة عشـــر، ويرجـــع ورثـــة 

ول يف مال مـن عليـه الضامن الثاين على الضامن األول بأربعني درمها، ويرجع الضامن األ

       )٢(.أصل احلق بثالثني

؛ ألنـه أخـذ مـنهم  ثالثـنييف جوابه فيما إذا طلب ورثة الضـامن الثـاين وغلطوه يف

، ومل فــا�موع ســتون ،عنــدهم عشــرين يتســعني وأثبــت هلــم الرجــوع بــأربعني فكــان البــاق

وع بثالثـــني أخـــذ مـــنهم أربعـــني وأثبـــت هلـــم الرجـــ ؛ ألنـــهيتلـــف مـــن مـــال األول إال عشـــرة

ول ضـمن تسـعني ومعلوم أن الضامن الثاين إمنا ضمن هلم تسعني عمن ميلك تسـعني واأل

ول مث اختلفـوا يف عمن ميلك مخسة وأربعني وكيف يؤخذ من الثاين أكثر مما يؤخذ مـن األ

يف الوصـايا يأخـذ صـاحب احلـق مـن ورثـة الضـامن  )٣(سـتاذ أبـو منصـوراألالصواب فقـال 

ول علـــى ورثـــة ول ويرجـــع ورثـــة األالثـــاين مخســـة وســـبعني ويرجعـــون مبثلهـــا علـــى ورثـــة األ

                                  

املطالــب لزكريــا ، وأســىن )٤/٢٧٣(، وروضــة الطــالبني للنــووي )٥/١٨٣(العزيــز للرافعــي  :انظــر) ١(

 ).٢/٢٥٢(األنصاري 

 .وذكر النص.. .التلخيص قال يف:  يقال الرافع ،)٥/١٨٣( العزيز للرافعي :انظر) ٢(

   .                              أبو منصور بن مهران أستاذ األودين )٣(

   .                                                         ذكره العبادي بعد أيب الوليد النيسابوري وقبل القاضي أيب حامد

              وجـوب تقـدمي نيـة    :                    الرافعـي يف مواضـع منهـا                                          وحكى عن أيب طاهر الزيادي عنه مسائل نقـل عنـه 

    .                                                                  الصالة على التكبري ولو بشيء يسري واستحباب القنوت يف الوتر يف مجيع السنة

    ).   ١٣٥ / ١ (                      الطبقات البن قاضي شهبة  :انظر



 

٢٨١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الضمانكتاب 

صـيل فيكون مجلة مـا معهـم سـتني مخسـة عشـر مـن األ وأربعونصيل برتكته وهو مخسة األ

احلــق مطالبــة لصــاحب  مــن العــوض وذلــك مــثال الثالثــني التالفــة علــيهم ومل يثبــت يوالبــاق

كثــرون لــه مطالبــة ورثــة الثــاين جبميــع الــدين مث ورثـة الثــاين بكمــال الــدين وقــال القفــال واأل

ول خبمسـة وسـبعني يتلـف علـيهم مخسـة عشـر للضـرورة ويرجـع هم يرجعون علـى ورثـة األ

  .)١( ستاذصيل برتكته كما ذكره األول �ا على ورثة األورثة األ

ـــة الضـــامن بتتمـــة يف مطـــالبتهم هـــذا اخلـــالف  يوجيـــر  تســـعني إذا طالـــب أوال ورث

صيل برئ الضامنان عن نصف الدين مث املسـتحق وإن أخذ املستحق أوال تركة األ ،ولاأل

 ول ثالثـني ومـن ورثـة الثـاين مخسـة عشــرن شـاء أخـذ مـن ورثــة األإكثـرين علـى جـواب األ

 /)٢(ثالثــــني فيصــــلب ،الثــــاين ويرجعــــون هــــم علــــى األولأخــــذ الكــــل مــــن ورثــــة  وإن شــــاء

  .إىل متام حقه بالطريقني ]أ/١٤٧[

ول وال ن شاء أخـذها مـن ورثـة األإ )٣(ال ثالثنيإليس له من الثاين  ستاذوعلى جواب األ

  .)٤(ولمن ورثة الثاين و يرجعون على ورثة األ هان شاء أخذإو  ،رجوع

 

  

  

                                  

  .)١٨٤، ٥/١٨٣( العزيز للرافعي :انظر) ١(

 .ليصل) ز(يف  )٢(

  .من الباقي إال ثالثون ليس له) ز(يف  )٣(

 ).٥/١٨٤( العزيز للرافعي :انظر) ٤(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اَُِب  

  



 

٢٨٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  

  كتاب الشركة

والشــرك بغــري تــاء مــا  ،وهــو بفــتح الشــني وكســر الــراء وبكســر الشــني وإســكان الــراء

  .)١(اللغة االختالط على الشيوع أو ا�اورة يفثبت 

  .)٢(ء الواحد كيف كانيالش يففصاعدا  ثننيثبوت احلق ال  :الشرع يفو 

اختيار لقصد التجارة واملعاملـة وحتصـيل األربـاح ال   واملقصود هنا الشركة الناشئة عن

ـــل هـــ ،ســـتقالم اوليســـت عقـــد ،كـــل شـــركة ـــة يف يب وإذن كـــل واحـــد مـــن  ،احلقيقـــة وكال

  .)٣(حة ال بعوضاملال املشرتك باملصل يفالتصرف  يفالشريكني لآلخر 

  :ثالثة فصول يفالكتاب  يفوالكالم 

  .أركا�ا يف :األول

  .أحكامها يف :والثاني

  .االختالف الواقع بني الشريكني يف :والثالث

  

  :أركانها في :الفصل األول

  .واملتعاقدان .وصيغة العقد .املال املشرتك :ثالثة يوه

 يوهــ ،ثالثــة منهــا باطلــة ،يقصــد �ــا الــربح أربعــة أنــواع واعلــم أوال أن الشــركة الــيت

 ،وهــو أن يشــرتكا علــى أن يكــون بينهمــا مــا يكتســبان ويرحبــان مــن غــنم :شــركة املفاوضــة

                                  

  .)١/٤٨٠(واملعجم الوسيط ، )١/٦٧٢٩(تاج العروس : انظر  )١(

 ، حاشـية عمـرية)٤/٢٧٥( روضـة الطـالبني للنـوويو  ،)١٤/٦٢( ا�موع تكملة املطيعي :انظر )٢(

)٢/٢١٦(.   

  .)٣/٢٥٩( الوسيط للغزايل :انظر )٣(



 

٢٨٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .)١(وعليهما ما يلزمهما من غرم من غري خلط مال

  

وهو أن يشرتك احملرتفان كمالني على أن ما يكتسبا يكون بينهما  :شركة األبدان :وثانيها

  .سواء اتفقت حرفتهما أو اختلفت ،تفاوت بتساو أو

ـــل ـــل ،هـــذه وجـــه يف :وقي ـــول أ�ـــا صـــحيحة :وقي ـــه اجلمهـــور ،)٢(ق وعلـــى  ،)٣(ومل يثبت

فـــإن انفـــرد عمـــل أحـــدمها عـــن اآلخـــر انفـــرد كـــل منهمـــا  ،املـــذهب لـــو اكتســـبا شـــيئا نظـــر

  .)٤(فإن اشرتكا فيه قسم احلاصل بينهما على قدر أجرة مثل عملهما ،بكسبه

  

  :وفسرت مبعان :شركة الوجوه :وثالثها

أن يكــون أحــدمها عــامال ولــه مــال ولآلخــر خــربة بالتجــارة ووجاهــة عنــد التجــار  :أحــدها

بيـده ال يسـلمه إىل  ، وهو)٥(املمن اخلفيشرتكان على أن يكون العمل من الوجيه واملال 

  .الوجيه والربح بينهما

     أجــل علــى أن مــا ابتاعــه كــل منهمــاالذمــة علــى  يفأن يشــرتك وجيهــان ليبتاعــا  :وثانيهــا

                                  

  ).٤/٢٨٠(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٩٣( العزيز للرافعي: انظر )١(

من أصحابنا من قال للشافعي رمحه اهللا قول آخر : قال ابن الصباغ: نقل العمراين يف كتابه )٢(

لو أقر أحد الشريكني على صاحبه مبال مل يقبل سواء  : (ألنه قال) أن هذه الشركة جائزة(

  ).كانا شريكني يف املال أو يف العمل

قال أكثرهم ليس بقول، ألن ذلك اليتضمن : العمراين بعد نقله كالم ابن الصباغمث قال   

 ).٦/٣٧١(البيان للعمراين : انظر. صحة الشركة

  ).٤/٢٨٠(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٩٣(العزيز للرافعي : انظر )٣(

 ا�موع تكملة املطيعي و  ،)٤/٢٨٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٩٣( العزيز للرافعي :انظر )٤(

)١٤/٩٠(.  

  .هو ساقط النباهة الحظ له: اخلامل )٥(

 ).١/١٨٢(املصباح املنري : انظر  



 

٢٨٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .)٢(فيبتعانه ويؤديان األمثان والربح بينهما )١(]بينهما ] [ب/١٤٧[ /

همــا حصــل مو  ،وحيملهــا إىل جمهــول ليبيعهــايف الذمــة  العــروض أن يبتــاع وجيــه :وثالثهمــا

   .باطلة على الوجوه كلها يوه ،من الربح كان بينهما

إال  ،فهــو لــه رحبــه وعليــه خســره )٣(]األخريتــني [ الصــورتني  يفمث مــا ابتاعــه أحــدمها 

الشـراء لـه  يوبـنيَّ جـنس مـا يشـرتيه وقـدره ونـوى املشـرت  ،الشـراء يفإذا كـان صـرح بـاإلذن 

فــإن مل يكــن املــال  ،فأمــا الصــورة األوىل فليســت شــركة بــل قــراض فاســد ،فيكــون بينهمــا

إذا باع وحصل ربح فالربح كله لـرب املـال وللبـائع أجـرة عملـه ف ،نقدا ازداد سبب الفساد

صــيغة البيــع مل  يفــإن مل يصــدر منــه إال كلمــة ال تعــب فيهــا وهــ ،علــى مــا يســتحق أجــرة

   .)٤(يستحق أجرة

  

  :شركة العنان: )٥(الصحيح والنوع الرابع

  :وهلا أركان ،أن خيرج كل منهما ماال ويشرتكان فيه يوه

  

  :ويشرتط فيه مخسة شروط ،يقع فيه الشركة ياملال الذ :الركن األول

احلســـني  وعـــن أيب .املتقومـــات يففـــال جيـــوز عقـــد الشـــركة  ،أن يكـــون غـــري متقـــوم :األول

ــه قــال )٦(ياجلــور  العــروض كلهــا إذا اســتوت  يفالصــحيح جــواز الشــركة  :مــن أصــحابنا أن

                                  

 ).ز(ساقطة من  )١(

 ).١/١٩٣(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٢(

  ).ط(ساقطة من  )٣(

 ا�موع تكملة املطيعي و  ،)٤/٢٨٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٩٣(العزيز للرافعي  :انظر )٤(

)١٤/٩٠(.  

، كفاية النبيه البن الرفعة )١٣٧ص (اإلمجاع البن املنذر : انظر. أمجع العلماء على جوازها) ٥(

)١٠/١٨١.( 

  =      ساكنة وراء مهملة  علي بن احلسني القاضي أبو احلسني اجلوري جبيم مضمومة مث واو )٦(



 

٢٨٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .)١(وهو غريب ،وهو مذهب مالك ،سواء كانت من جنس واحد أو أجناس ،قيمتها

 ،جواز الشـركة فيـه يفأما النقد فال خالف  ،ومثليوأما غري املتقوم فينقسم إىل نقد 

والســبائك  يفأمــا غــري املضــروب مــن احللــ ،واملــراد بــه الــدنانري والــدراهم املضــروبة اخلالصــة

  .والترب فقد أطلق األكثرون املنع فيها

الظــاهر أنــه مل يقــف عليــه  يوالرافعــ ي،املثلــ يففيهــا الــوجهني اآلتيــني  وحكــى املتــويل

فــإن الغصــب  يف علــى مــا ســيأيت بنــاء احلكــم يف التــرب علــى أنــه مثلــي أم ال؟جيــوز  :فقــال

ـــــات ـــــه اخلـــــالف يف املثلي ـــــه، وإال ففي ـــــدراهم . جعـــــل متقومـــــا مل جتـــــز الشـــــركة علي وأمـــــا ال

ـــاين ،املغشوشـــة خترجيـــه علـــى  يوكـــالم بعضـــهم يقتضـــ ،منـــع الشـــركة فيهـــا )٢(فـــأطلق الروي

  .جواز القراض عليها يفاخلالف 

الفتـــوى علــى جـــواز الشــركة فيهـــا إذا اســتمر يف البلـــد رواجهـــا، : )٣(صـــاحب العــدةوقــال 

                                                                                          

   .مدينة بفارس  =

عنـه وصـنف املرشـد  يأجالء الشافعية لقي أبا بكر النيسـابوري ورو  كان من: قال ابن الصالح

  . أجزاء واملوجز على ترتيب املختصر ومل يؤرخوا وفاته وذكرته يف هذه الطبقة ختمينا يف عشرة

  . هـ)٣٠٠( بعد يفتو 

  ).١/١٢٩(طبقات الشافعية البن قاضى شهبة : انظر

  ).٢٨١ – ٢٨٠(القوانني الفقهية : انظر )١(

يف جـــواز " التتمـــة"وأمـــا الـــدراهم املغشوشـــة، فقـــد حكـــى صـــاحب : ")٥/١٨٨( الرافعـــيقـــال  )٢(

القــراض عليهــا خالفــا مبنيــا علــى جــواز التعامــل �ــا، فقــد أحلقنــا املغشــوش باخلــالص، فــإذا جــاء 

، ذكـــر أن الفتـــوى أنـــه جتـــوز "العـــدة"اخلـــالف يف القـــراض ففـــي الشـــركة أوىل، علـــى أن صـــاحب 

  ".رواجهاتمر يف البلد الشركة فيها إذا اس

احلسـني بـن علـي بـن احلسـني أبـو عبـد اهللا الطـربي نزيـل مكـة وحمـدثها ولـد : صاحب العـدة هـو )٣(

تفقه على ناصر العمري خبراسان وعلى القاضـي أيب   .سنة مثان عشرة وأربعمائة بآمل طربستان

ــيخ أبـــا إســـحاق الشـــريازي حـــىت بـــرع يف  الطيـــب املـــذهب واخلـــالف الطـــربي ببغـــداد مث الزم الشـ

  =       درس بنظامية بغداد قبل الغزايل وكان يدعى إمام احلرمني  وصار من عظماء أصحابه



 

٢٨٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .)١(وصححه النووى

  :وجهان :وقيل ،جواز الشركة عليها قوالن فيف )٢(وأما املثليات

 يف يالتســاو  يوهــو يقتضــ ،الصــفات يف يوعلــى هــذا يشــرتط التســاو  ،اجلــواز :أصــحهما

لـى عال يشـرتط إن اسـتوت قيمتهـا فهمـا شـريكان  :وقيـل ،وغـريه القيمة صرح به الرويـاين

عشـرة  يهذا مـن احلنطـة يسـاو  )٣(ردبإكما إذا كان ]  أ/١٤٨[ /وإن اختلفت ،السواء

وهــذا  ،)٤(يمخســة فهمـا شـريكان مثالثــة كـذا قالـه العراقيــون والبغـو  يردب اآلخـر يسـاو إو 

وعنـد القسـمة بيعـان  ،)٥(جزاء يف القيمـةعن تساوي األ املثلياتعلى قطع النظر يف  مبين

وإن أراد قسـمته علـى رأس املـال أثالثـا مل  :يوالبغو  قال الفوراين ،ويقتسمان الثمن أثالثا

هــذا كلــه إذا نشــأ العقــد علــى عــروض متميــزة لكــل واحــد   .)٦(جيــز علــى أصــح القــولني

  .منهما

                                                                                          

ألنه جاور مبكـة حنـوا مـن ثالثـني سـنة يـدرس ويفـيت ويسـمع وميلـي تـويف �ـا يف شـعبان سـنة مثـان   =

   .وتسعني وأربعمائة

  . وهو شرح على إبانة الفوراينوكتابه العدة مخسة أجزاء ضخمة قليلة الوجود قال السبكي 

 ).٢٦٥، ١/٢٦٤(الطبقات البن قاضي شهبة  :انظر

 .)٤/٢٧٦( روضة الطالبني للنووي:انظر )١(

معجم لغة الفقهاء : انظر. املثليات مجع مثلي، هو ما ميكن احلصول على مثله بسهولة ويسر) ٢(

 ).٤٠٤ص (حملمد قلعجي 

ردب هــــو اربعــــة اإل:  قــــال الشــــافعي"، )٢١٠ص(جــــاء يف الزاهــــر يف غريــــب ألفــــاظ الشــــافعي  )٣(

والكـــر ســـتون ، ردبوالقنقـــل نصـــف اإل ،ربعـــة وســـتون منـــا بـــوزن بالدنـــاأوهـــو ، وعشـــرون صـــاعا

والصـــاع مخســـة ، واملكــوك صـــاع ونصـــف وهــو ثـــالث كيلجــات، والقفيـــز مثانيــة مكاكيـــك، قفيــزا

 انتهى". الصاعواملد ربع ، رطال وثلث رطلأ

 .)٤/١٩٧( يالتهذيب للبغو  :انظر )٤(

 .)٥/١٢( النجم الوهاج للدمريي .)٤/٢٧٩( روضة الطالبني للنووي :انظر )٥(

 .)٤/١٩٨( يالتهذيب للبغو  :انظر )٦(



 

٢٨٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

سـواء كانـت  ،عـروض مشـرتكة بـإرث أو ابتيـاع أو غريمهـا فيصـحأما لو عقداها على 

املثليــة علــى قــول املنــع  يفالعــروض املتقومــة و  يفوإذا أرادا عقــد الشــركة  ،متقومــة أو مثليــة

ســـواء أن يبيـــع كـــل واحـــد منهمـــا نصـــف عرضـــه بنصـــف عـــرض صـــاحبه، فاحليلـــة  ،فيهـــا

 ،يف التصـــرف لآلخـــرا ويـــأذن كـــل واحـــد منهمـــ ويتقابضـــان، جتـــانس العرضـــان أو اختلفـــا

  .)١(كام الشركةحفيثبت أ

  .)٢(فإن شرطاها فسد البيع ،البائع الشركة يفهذا إذا مل يشرتطا  :يقال املاورد

يصـــري  يال تثبـــت الشـــركة حـــىت يســـتأنفا عقـــد الشـــركة لكـــ :واملتـــويل يوقـــال القاضـــ

  انتهى .)٣(ولكل منهما التصرف حبكم اإلذن ،العروض مشرتكة

 ثبـوتواملـذهب  :يقال الرافعـ ،جياب البيع عند املفاضلةإومقتضى هذا أن ال يثبت 

  .)٤(الشركة على اإلطالق أحكام

  .وال يشرتط عليهما بقيمة العقد حني املعاقدة على الصحيح من الوجهني

 ريايشري إىل أن فيها اخلالف اجلـ ،)٥(احلنطة يفهذه الشركة كالشركة  :يوقال الرافع

  .تاملثليا يف

 يفصـحة البيـع قـوالن مـرا  فـيولو مل يتبايعا العـروض ولكـن باعاهـا بعـرض أو نقـد ف

أو التفـاوت  يفإن صـححناه كـان الـثمن مشـرتكا بينهمـا إمـا علـى التسـاو  ،تفريق الصفقة

  .)٦(التصرف يففيأذن كل واحد منهما لآلخر  ،حبسب القيمة

                                  

 .)٤/٢٧٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٩( العزيز للرافعي :انظر )١(

 .)٤٧٣ ،٦/٤٧٢( احلاوي الكبري للماوردي: انظر )٢(

 .)٤/٢٧٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٩( العزيز للرافعي :انظر )٣(

  .)٥/١٨٩( العزيز للرافعي :انظر )٤(

 .املصدر السابق :انظر )٥(

 .)٤/٢٧٨( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٩( العزيز للرافعي :انظر )٦(



 

٢٨٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

   .)١( ، مث يتقاصاةذمالبعض عرضه لصاحبه بثمن يف  منهماومن احليل  أن يبيع كل 

أن يشرتيا السلعة بثمن واحد مث يدفع كل منهما عرضه بدال عن حصته من  :ومنها

  .)٢(الثمن

  

  :االختالط :الشرط الثاني

فـإن كـان  ،معه متييز مال أحدمها عن اآلخـر فيشرتط أن خيلطا املالني خلطا ال يتأيت

 ،بــل هــو أبلــغ مــن اخللــط ،بينهمــا علــى الشــيوع فهــو الغــرضمشــرتكا ] ب/١٤٨[ /املــال

فـــال يصـــح الشـــركة إال مـــع احتـــاد اجلـــنس والنـــوع  واملتـــويل يهـــذا علـــى غـــري طريقـــة القاضـــ

أو خلطـا  ،واآلخـر دراهـمفـإن اختلـف اجلـنس كمـا لـو كـان مـن أحـدمها دنـانري   ،والصفة

روبا ومـن اآلخـر ذهبـا أو النوع كما لو كان من أحدمها ذهبا مضـ ،السمسم حبب الكتان

أو  ،أو الصــفة كمــا لــو كانــت دراهــم أحــدمها صــحاحا ودراهــم أحــدمها مكســرة ،مغربيــا

البـيض  يفو  ،و مـن سـكة أخـرىعـرى أددا أو بيضاء أو متقومة أو بغـري جدراهم أحدمها 

   .)٣(يوالسود وجه عن االصطخر 

  :االكتفاء بذلك وجهان فيولو خلطا احلنطة البيضاء باحلمراء ف

  .)٤(فيأنه ال يك :أصحهما

الوصف والقيمة كثوبني والتبس أحدمها  يفولو ملك كل واحد منهما عرضا ومها متفقان 

    .)٥(ذلك فمأيوس الزوال مل يكباآلخر التباسا 

                                  

  .)٤/٢٧٨( روضة الطالبني للنووي :انظر )١(

  .)٥/١٤( الوهاج للدمرييالنجم : انظر )٢(

، كفايـة النبيـه )٥/١٨٩( العزيز للرافعيو  ،)٦/٤٨١(للماوردى  احلاوي الكبري للماوردي: انظر )٣(

 .)١٠/١٨٤(البن الرفعة 

  .املصادر السابقة :انظر )٤(

  .)٢/٢٥٤( أسىن املطالب لزكريا األنصاريو  ،)٧/٢٣(�اية املطلب للجويين  :انظر )٥(



 

٢٩٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

وابتاعــا �ــا عرضــا قــوم مــا لــيس  ولآلخــر مائــة درهــمولــو كــان ألحــدمها عشــرة دنــانري 

 ي،القيمـة فالشـركة بينهمـا علـى التسـاو  يفاسـتويا فإن  ،نقد البلد منهما ما هو نقد البلد

  .)١( درهم فالشركة بينهما أثالثا مائيت يوإن اختلفا كما لو كانت الدنانري تساو 

 يفأ�مـا إذا اشـرتيا بعـني الـدراهم والـدنانري فيكـون  يعنـد :)٢(وقال الشيخ أبو نصر

؛ منهمــا عبــد صــفقة واحــدة بــثمن واحــد كمــا لــو باعــا عبــدين لكــل  ،صــحة الشــراء قــوالن

  .)٣( ألن الثمن املعني كاملبيع

  

   :فرع

ومهـا يعرفـان مـا لكـل منهمـا بعالمـة جعلهـا كـل واحـد  لو خلطا املالني :قال الروياين

منهما ليعرف �ا درامهه وال يعرفها غريمهـا وال يـتمكن مـن التمييـز هـل تصـح الشـركة نظـرا 

  .)٤(؟ فيه احتماالنإىل حاهلما ، أو ال يصح نظراإىل حال الناس

  

                                  

 .)٥/١٢( �اية احملتاج للرملي ، )٤/١٩٨( التهذيب للبغوي : انظر )١(

عبـــد الســـيد بـــن حممـــد بـــن عبـــد الواحـــد بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن جعفـــر أبـــو نصـــر ابـــن الصـــباغ  )٢(

تــويف يف مجــادى األوىل وقيــل يف شــعبان ســنة ســبع  ،البغــدادي فقيــه العــراق مولــده ســنة أربعمائــة

بـــاب حـــرب ومـــن تصـــانيفه الشـــامل وهـــو الكتـــاب  وســـبعني وأربعمائـــة ودفـــن بـــداره مث نقـــل إىل

اجلليــل املعــروف وكتــاب الكامــل يف اخلــالف بيننــا وبــني احلنفيــة وهــو قريــب مــن حجــم الشــامل 

وكتاب الطريق السامل وهو جملد قريب من حجـم التنبيـه يشـتمل علـى مسـائل وأحاديـث وبعـض 

  .تصوف ورقائق والعمدة يف أصول الفقه

 .)١/٢٥١،٢٥٢(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

 .)٢/٢٥٤(أسىن املطالب لزكريا األنصاري: انظر )٣(

 .ومل يرجح شيئا ،)٦/٢٨( حبر املذهب للروياين :انظر )٤(



 

٢٩١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  :فرع

املاء بنفسـه عليهمـا  يمع ثالث ليسق وتشاركا )٢()١(مزادةآلخر لو كان لواحد بغلة و 

فلـو أسـقى الثالـث وبـاع املـاء فلمـن  ،شـركة فاسـدة نـص عليـه يويكون مشرتكا بينهما فه

  :يكون املاء؟ فيه طريقان

  

  :أن فيه ثالثة أقوال :أحدهما

  .يأنه خيتص به املستق :أحدها

  .�م يشرتكون فيه ويرتاجعون باألجرة ثلثا ثلثاأوالثاىن 

  .ومل يرتض اجلمهور هذا الطريق ،والثالث ان املاء يتقسط على قدر األجور

وعليـه لكـل واحـد مـن ]  أ/١٤٩[ /فهـو لـه يأنه إن كان املاء مملوكا للمسـتق :وأصحهما

وإن قصـد باالسـتقاء  ،وإن كـان مباحـا فـإن قصـد بـه نفسـه فكـذلك ،اآلخرين أجرة املثـل

  .)٣(متلك املباحات يفجواز التوكيل  يفاملاء فهو على اخلالف  يفالشركة 

وإن جوزنـــاه وهـــو  ،وعليـــه لصـــاحبيه أجـــرة املثـــل يال جيـــوز فاملـــاء للمســـتق :فـــإن قلنـــا

  .)٤(األصح فاملاء ومثنه مشرتك بينهم

واء زاد ســ ،لـى عــدد رؤسـهم أو علــى نسـبة أجــور أمثـاهلموهـل يكــون بيـنهم أثالثــا ع

  :؟ فيه وجهانعلى أجور أمثاهلم أو نقص

  .منهما مجاعة ونسبوه إىل النص صحح كال

أن يطالــب كــل واحــد مــن صــاحبيه بثلــث  يس فللمســتقو يــوزع علــى عــدد الــرؤ  :فــإن قلنــا

                                  

 . راوية) ز(يف  )١(

  . هي الظرف حيمل فيه املاء: املزادة )٢(

  ).١/٦٧( كلمات الناس  معاين الزاهر يف :انظر

  ).٥/١٩٣(العزيز للرافعي  :انظر. وهذا هو الطريق والوجه الراجح يف املذهب )٣(

 .)٥/١٩٣( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٦٣( الوسيط للغزايل :انظر )٤(



 

٢٩٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

 يويرجع كل واحد من صـاحب البغلـة واملـزادة علـى كـل مـن اآلخـر واملسـتق ،أجرة منفعته

  .ثلث أجرة منفعة ملكه

  .)١(ال تراجع بينهم :وعلى الثاين

  

ــانى ورجــال الســتقاء املــاء  مــن صــاحبها )٣()٢(صــاحبها وراويــةلــو اســتأجر بغلــة مــن  :الث

فــإذا اســتقى حصــل املــاء للمســتأجر  ،فــإن أفــرد كــل إجــارة بعقــد صــح ،املبــاح وصــححناه

صــحة اإلجــارة قــوالن   فــيعقــد واحــد ف يفوإن مجــع بــني الكــل  ،وإن قصــد األجــري نفســه

يصــح وزعــت األجــرة املســماة  :فــإن قلنــا ،كمــا لــو اشــرتى عرضــني مــن اثنــني بــثمن واحــد

  .على قدر أجور أمثاهلم

يضــا وإن نــوى يكــون املــاء للمســتأجر أ :يقــال الشــيخ أبــو علــ ،ال يصــح :وإن قلنــا

  .)٤(األجري نفسه؛ ألن منفعته مضمونة على املستأجر بأجرة املثل

  .الوجه أن يكون له وتسقط أجرته وعليه أجرة البغل والراوية :وقال اإلمام

؛ إذ لـــيس هنـــا أعيـــان خمتلفـــة تهم نقـــل املـــاء فيصـــح اإلجـــارة قطعـــافأمـــا إذا ألـــزم ذمـــ

  .)٥(يفرض فيها جهالة

                                  

 .)٥/١٩٣( العزيز للرافعي :انظر )١(

 ). ز(ساقطة من  )٢(

عليــه املــاء، فســمي الوعــاء البعــري الــذي ُيســتَقى : الراويــةالراويــة هــي املــزادة الــيت تقــدم تعريفهــا، و  )٣(

   .راوية باسم البعري الذي حيمله

 ).٦/٢٣٦٤(املختار الصحاح  :انظر

البيان  ،)٧٩، ١٤/٧٨(ا�موع تكملة املطيعي و  ،)٧/٢٧( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

  .)٣٧٨ ،٦/٣٧٧( للعمراين

  .)٧/٢٧( �اية املطلب للجويين :انظر )٥(



 

٢٩٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

بعقـد  يفـإذا أفـرد اسـتئجار املسـتق ،ال يصـح االسـتئجار لتملـك املباحـات :وإن قلنا

  .)١(االستقاء ال يكون املاء للمستأجر

  

اشــرتكوا مــع ف ى،الرحــ ، وآلخــر حجــرىرحــالوآلخــر بيــت  لــو كــان لواحــد بغــل، :الثالــث

فـإن اسـتؤجر العامـل . مل يصـح ،من أجرة الطحـن بيـنهمواحلاصل   ،يطحنرابع على أن 

اســتحق املسـمى، وعليــه األجـرة ألصــحابه،  ،�ـذه اآلالت يف الذمـة، فَطَحنــه طحــنٍ علـى 

واسـتؤجر علـى طحـن  إجـارة فاسـدة هاأو اسـتأجر  ،واحلجـر لو غصب البيت والبغل وكذا

  .)٢(الذمة يف

واآلالت مـــن مالكهـــا وأفـــرد كـــال ] ب/١٤٩[ /وإن اســـتأجر مالـــك احلنطـــة العامـــل

فـإن ألـزم  ،عقـد واحـد يفوإن مجـع الكـل  ،ووجب لكل منهم املسـمى ،منهما بعقد صح

ويرتاجعــون فيمــا بيــنهم  ،ذممهــم الطحــن صــح العقــد وكانــت األجــرة املســماة بيــنهم أرباعــا

ربــع منفعــة  يف؛ ألن كــال مــنهم اســتوى ااشــرتكوا فيهــ بــأجرة املثــل لــو طحنــوا بــاآلالت الــيت

بـــع أجـــرة فيأخـــذ مـــن كـــل واحـــد مـــنهم ر  ،كـــل واحـــد مـــن أصـــحابه ربعهـــا  يفواســـتو  ،عينـــه

  .)٣(املثل

فإن نوى أنه يعقد العقد عن  ،وإن عقد مع واحد منهم واستأجره ليطحن كذا وكذا

وإن أطلق ومل ينو شيئا  ،أو صرح بذلك فهو كما لو عقد مع األربعة ،نفسه وعن شركائه

  .)٤(وقد مر حكم القسمني ،نفسه يفلزمه ذلك 

  

                                  

، البيان )٧٩، ١٤/٧٨(ا�موع تكملة املطيعي  ، و )٧/٢٧( للجويين�اية املطلب  :انظر )١(

  ).٣٧٨ ،٦/٣٧٧( للعمراين

  .فإنه يستحق املسمى، وعليه أجرة املثلأي  )٢(

  .)٧/٢٧( �اية املطلب للجويين: انظر

 .)٢٨ ،٧/٢٧(املصدر السابق  :انظر )٣(

 .)٦/١٦( للروياينحبر املذهب و  ،)٧/٢٨( �اية املطلب للجويين: انظر )٤(



 

٢٩٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

إن أفسـدنا اإلجـارة اسـتحق   ،القـوالنوإن اسـتأجر غـري العامـل وأعيـان اآلالت ففيـه 

ويرجــع   ،وإن صــححناها وزع املســمى علــيهم ،كــل مــنهم علــى مالــك احلنطــة أجــرة مثلــه

  .كل واحد منهم على كل من أصحابه بربع أجرة ماله

   .)١( يوزع بينهم على قدر أجور أمثال أمواهلم: وقال الروياين

  

لــى أن حيــرث ويــزرع ويكــون الــزرع آلــة احلــرث فشــاركهما ع لواحــد بــذر، وآلخــر  :الرابــع

وال طريـق إىل  ،فلو زرع فالزرع لصاحب البذر ولآلخرين عليه أجـرة املثـل .بينهم مل يصح

   .)٢(البذر يفالزرع إال باالشرتاك  يفاالشرتاك 

 :يوقـال الرافعـ ،ء هلما قاله املتويليء فال شيولو أصاب الزرع آفة ومل حيصل منه ش

  .)٣(هو عدول عن القياس الظاهر

  .)٤(هذا أيضا نظر يفو  ،الصواب قول املتويل :يوقال النوو 

فشـــاركهما ثالـــث علـــى أن وكــذا لـــو كـــان لواحـــد ورق وآلخـــر بــذر القـــز فشـــاركهما  

وعليـه مثـن الـورق وأجـرة  ،بيـنهم مل يصـح والفـيلج لصـاحب البـذر )٥(يعمل ويكون الفيلج

صـــاحبه ال يشـــرتكون يف  العمــل ولـــو اشــرتكوا يف البـــذر أو بــاع أحـــدهم بعــض الـــدود مــن

وال نظــر إىل التفــاوت فيمــا خيــرج مــن الــدود كمــا ال ينظــر يف البــذر املشــرتك إىل  ،الفــيلج

                                  

 .)٦/١٦( حبر املذهب للروياين :انظر )١(

كفاية النبيه البـن و  ،)٥/١٩( النجم الوهاج للدمرييو ) ٤/٢٨٢( روضة الطالبني للنووي :انظر )٢(

  .)١٠/١٩٨(الرفعة 

  .)٥/١٩٤( العزيز للرافعي :انظر )٣(

 .)٤/٢٨٢( روضة الطالبني للنووي :انظر )٤(

َلُج (  )٥( لَـٌق ( وزان زينــب مــا يتخـذ منــه القــّز وهـو معــرب و األصــل ) الَفـيـْ كمــا قيــل كوســج و ) فـَيـْ

َلُق ( األصل كوسق ومنهم من يورده على األصل ويقول    . )الَفيـْ

  ).٢/٤٨٠( يف غريب الشرح الكبري للرافعياملصباح املنري  :انظر



 

٢٩٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

ولو عقـد الشـركة علـى أن  :قال القاضي يف الفتاوى. )١(التفاوت فيما ينبت وما ال ينبت

وعلــى صــاحب الــورق  ،والفــيلج بينهمــا ،ومــن اآلخــر الــورق مل يصـح ،مـن أحــدمها العمــل

نصف أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن كان العمل منهما والورق بينهما 

أو يف العمــل رجــع صــاحب الزيــادة بالزيــادة وإن  ] أ/١٥٠[ /صــح وإن تفاوتــا يف الــورق

  .)٢( الشركة صحت

  

ولــو دفــع رجــل إىل آخــر أرضــا علــى أن يغرســها بغــراس مــن عنــده علــى أن   :الخــامس

ولـــيس هـــذا شـــركة وال قراضـــا : قـــال ابـــن ســـريج .تكـــون األرض والغـــراس بينهمـــا مل يصـــح

فتكون األرض لر�ا، والغـراس للعامـل، ولـرب األرض علـى العامـل أجـرة أرضـه فـإن طالبـه 

رب األرض بــالقلع فــإن مل تــنقص قيمتــه بــه لزمــه، وال شــيء لــه عليــه، وإن كانــت تــنقص 

إن اتفقــا علــى إبقــاء الغــراس بــأجرة فــذاك، وإن قــال فلر�ــا مطالبتــه بــه، وعليــه مــا نقــص فــ

أقــره بــاألجرة قــدمنا قــول : مــا نقــص وقــال رب الغــراس ىاقلــع غراســك، وعلــ: رب األرض

  .رب األرض

أقـره بـاألجرة قـدمنا : اقلع وعليك ما نقص، وقـال رب األرض: ولو قال رب الغراس

وإال فـاقلع وعليـك مـا  إن اخرتت أن تقـره بغـري أجـرة: قول صاحب الغراس ويقال لآلخر

اقلـع وعليـك مـا : أعطيـك قيمـة الغـراس، فقـال رب الغـراس: نقص، ولـو قـال رب األرض

 ىبـل اقلـع وعلـ: أعطـين قيمـة غراسـي، وقـال رب األرض: نقص أجبناه، ولو قال الغارس

كــون لي خــذ القيمــة: ألجــرة، فقــال رب األرضمــا نقــص أجبنــاه وإن اختلفــا يف القيمــة وا

أعطـين األجـرة وأقـره، : بل أقـره ولـك األجـرة أو قـال رب األرض: الغارسالكل يل، وقال 

بل أعطـين القيمـة، ويكـون الكـل لـك مل جيـرب واحـد منهمـا علـى مـا يطلبـه اآلخـر، : وقال

   .)٣(ولو كان بدل الغراس زرع مل يكن لرب األرض مطالبته بقلعه بأجرة املثل إىل احلصاد

                                  
 ).٧/٢٧(�اية املطلب للجويين : انظر) ١(

، وأسىن املطالب لزكريا األنصاري )٢٢٠ص) (٢٨٦(فتاوى القاضي مسألة  :انظر )٢(

)٢/٢٥٦(.  

  .نيالسابق يناملصدر  :انظر )٣(



 

٢٩٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

فلـو خلطامهـا بعـد  ،اقرتان اختالط املالني بعقد الشـركة :)١(]للشركة[ الشرط الثالث

  .جملس العقد يفيصح إذا وقع  :وقيل ،العقد مل يصح على الصحيح

  :املال حالة العقد وجهان يفاشرتاط معرفتهما مبقدار النصيبني  يفو 

   .أنه ال يشرتط إذا أمكن معرفته من بعد :أظهرمها

كـل منهمـا جاهـل بقـدر حصـته   ،مال مشرتكومأخذ اخلالف أنه إذا كان بني اثنني 

  واحلال كذلك هل يصح ؟  ،بيع حصته أو مجيعه فباعه يففأذن أحدمها لآلخر  ،منه

  :فيه وجهان

القــدر  يفوال يشــرتط اســتواء املــالني  .ويكــون الــثمن بينهمــا مبهمــا أيضــا ،نعــم :أظهرمهــا

  .)٣( أنه رواه عن غريه :وقيل ،أنه يشرتط )٢(يوعن األمناط ،على املذهب

  .)٤(وهو هفوة :قال اإلمام

   .)٥(مل يعلما مقدارمها صحَ   ] ب/١٥٠[ /امليزان كفيت  يفولو عدال املالني 

  

  

  
                                  

 ).ط(مابني املعقوفتني ساقطة من   )١(

أحــد أئمــة  ،عثمــان بــن ســعيد بــن بشــار أبــو القاســم األمنــاطي البغــدادي األحــول :هــو ياألمنــاط )٢(

  .الشافعية يف عصره

  .املزين والربيع وأخذ عنه أبو العباس ابن سريجأخذ الفقه عن 

  .مات يف شوال سنة مثان ومثانني ومائتني

  .)١/٨٠(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

  .)٣/٢٦٤( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٣١(�اية املطلب للجويين  :انظر )٣(

  .)٧/٣١( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

  ). ٣/٢٦٤(الوسيط للغزايل  :انظر )٥(



 

٢٩٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

    :صيغة العقد :يالركن الثان

وعــن ابــن ســريج أ�مــا إذا  ،التجــارة والتصــرف يففالبــد مــن صــيغة تــدل علــى اإلذن 

وابتاعــا متاعــا علــى قصــد الشــركة جــاز لكــل منهمــا أن  ،خلطــا املــالني علــى قصــد الشــركة

  .صريحمجيع املال من غري حاجة إىل إذن  يفيتصرف 

وهـو خـارج علـى  ،وجـزم بـه صـاحب اإلفصـاح ،شركة يفجعل نصف اخللط بالرتاض

  .)١(واملذهب األول ،انعقاد البيع باملعاطاة

علــى أن يتصــرف   قــاال اشــرتكنا أو يف التصــرف ذن كــل منهمــا لصــاحبه صــرحياأن إفــ

   .)٢( مال صاحبه صح يفكل منا 

ومل يـأذن اآلخـر تصـرف املـأذون  ،ولو أذن أحدمها لآلخر يف التصرف يف مجيع املال

 يوهــــذه الصــــورة تضــــاه :قــــال اإلمــــام ،ال يف نصــــيبهإيف مجيـــع املــــال ومل يتصــــرف اآلخــــر 

  .)٣(هذه احلالة كالقراض؟ فيه وجهان يفوهل يشرتط انفراده باليد  :قال. القراض

 يبـل هـ ،هـذه ليسـت شـركة وال قراضـا :والرويـاين يوالبنـدنيج يالطرب  :وقال القضاة

  )٤(.أبضاع

يف نصـييب، أنـا ال أتصـرف إال  :وقـال ،اجلميـع يفالتصـرف  يفوكذا لو أذن لصـاحبه 

مث إن عــني اإلذن جنســا  ،بطــل ولــو شــرط أحــدمها علــى اآلخــر أن ال يتصــرف يف نصــيبه

 يفمث ال يتصــرف املــأذون  ،خبــالف القــراض ،ســواء عــم وجــوده أم ال ،للتصــرف فيــه صــح

  .)٥(ذلك اجلنس يفنصيب اآلذن إال 

                                  

  ).٢٧٦، ٤/٢٧٥(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٨٧(العزيز للرافعي : انظر )١(

 .)٤/٢٧٥،٢٧٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٧( العزيز للرافعي :انظر )٢(

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/١٨٧( العزيــز للرافعــيو  ،)٧/٢٥( �ايــة املطلــب للجــويين :انظــر )٣(

  .)١٠/١٨٣(كفاية النبيه البن الرفعة و  ،)٤/٢٧٥(

 .)١٠/١٨٣(كفاية النبيه البن الرفعة  :انظر )٤(

كفاية النبيه البن الرفعـة و  ،)٤/٢٧٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٧( العزيز للرافعي: انظر )٥(

)١٠/١٨٣(.  



 

٢٩٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

 فيمـــا يثبـــت مـــن[واجتـــر  واجتـــر فيمـــا شـــئت مـــن أجنـــاس األمـــوال وإن قـــال تصـــرف 

  :فوجهان )١(]أجناس من أجناس األموال لو اجتر

  .أنه يصح :أصحهما

   .)٢(يواختاره القاض ،البد من التعيني :وثانيهما

قبلـــت مل  :أو شـــاركتك فقـــال ،اشـــرتكنا أو عقـــدنا الشـــركة :ولـــو اقتصـــرا علـــى قوهلمـــا

  .)٣(يكن إذنا على الصحيح

  .)٤(صح على النص وأرادا شركة العنانولو استعمال لفظ املفاوضة 

  

  :العاقدان :الركن الثالث

  .إن شاء اهللا املوكل والوكيل على ما سيأيت يفويشرتط فيهما ما يشرتط 

كمــا يكــره أكــل   ،أو املســلم يســواء كــان املتصــرف الــذم ،وتكــره مشــاركة أهــل الذمــة

  .)٥(وكذا مشاركة الفساق الذين ال حيرتزون من الربا ،طعامهم

  

  :حكم الشركة في :الفصل الثانى

   :للشركة أحكام

ــــى التصــــرف إذا وجــــد اإلذن منهمــــا :األول فيتصــــرف  ،يتســــلط كــــل مــــن الشــــريكني عل

  ] أ/١٥١[ /وكــــذا لــــو ،فلــــو بــــاع بــــثمن املثــــل أو بغــــنب يســــري صــــح ،باملصــــلحة كالوكيــــل

                                  

 ).ط(ساقطة من  )١(

  .)٤/٢٠١( التهذيب للبغويو  ،املصدر السابق :انظر )٢(

كفاية النبيه البن الرفعـة و  ،)٤/٢٧٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٨٧( العزيز للرافعي :انظر )٣(

)١٠/١٨٧(.  

  .)٤/٢٨٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٩٢( العزيز للرافعي :انظر )٤(

 .)٢/٢٦٥( الوسيط للغزايل: انظر )٥(



 

٢٩٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .املستقبل يفاحلال لتوقع زيادة  يفاشرتى بثمن املثل 

ش إال وال البيــع والشــراء بــالغنب الفــاح ،وال بغــري نقــد البلــد ،ولــيس لــه البيــع نســيئة

وهـو  ،أنـه جيـوز البيـع بغـري نقـد البلـد )١(ن الشيخ كمال الدين بن يونسعو  ،بإذن شريكه

  .غريب

وال يضــمنه  :)٢(يقــال أبــو إســحاق املــروز  ،نصــيب شــريكه يففــإن خــالف مل يصــح 

  .)٣(وردوه عليه ،لالختالف

 ،املبيــع يفيصــح انفســخت الشــركة  :فــإن قلنــا ،نصــيبه قــوال تفريــق الصــفقة يفصــحته  يفو 

  .)٤(نصيبه يفبطل  يوالذ يوصار مشرتكا بني املشرت 

                                  

العالمـة كمـال الـدين أبـو الفـتح بـن الشـيخ موسى بـن يـونس بـن حممـد بـن منعـة بـن مالـك  :هو )١(

  .رضي الدين املوصلي أحد املتبحرين يف العلوم الشرعية والعقلية

تـويف باملوصـل يف شــعبان سـنة تسـع بتقــدمي التـاء وثالثــني وسـتمائة ومولـده يف صــفر سـنة إحــدى 

  .ومخسني ومخسمائة

وكتـاب عيـون املنطـق وغـري  لفاظ القـانون وكتـاب يف األصـولأوله كتاب تفسري القرآن ومفردات 

  ).٩٥ ،٢/٩٤(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر .ذلك

إبــراهيم بــن أمحــد أبــو إســحاق املــروزي أحــد أئمــة املــذهب أخــذ الفقــه عــن عبــدان املــروزي   :هــو )٢(

كمــا تقــدم مث عــن ابــن ســريج واإلصــطخري وانتهــت إليــه رئاســة املــذهب يف زمانــه وصــنف كتبــا  

  .كثرية

  .مصر ومات �ا يف رجب سنة أربعني وثالمثائة ودفن عند الشافعيوخرج إىل 

   .وال أعلم وقت مولده :شهبة يقال ابن قاض

  .)١/١٠٥،١٠٦(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض :انظر

  .)٤/٢٨٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٩٥( العزيز للرافعي :انظر )٣(

 .)٤/٢٨٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٩٥( العزيز للرافعي :انظر :انظر )٤(



 

٣٠٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

ن اشــرتى يف إو  ،بــالغنبفهــو كمــا لــو بــاع  املــالن اشــرتى بعــني إن اشــرتى بــالغنب إو 

   .)١(وعليه بدل الثمن من خالص ماله ،للشركة مل يقع ذمته

صـحة التصـرف  يفوال فـرق  ،ولو أذن أحدمها دون اآلخر تصرف املأذون دون غـريه

  .يدمها يفأو  ،يد اآلخر يفيده أو  يفبني أن يكون املال 

صحة العقـد بـني أن  يفوال فرق  ،صحة الشرط وجهان فيولو شرطا انفراده باليد ف

 يفوقد تقدم ذكر وجه أنه يشرتط  ،يديهما أو يد أجنيب يفيد أحدمها أو  يفيكون املال 

  .يد املأذون إذا مل يكن لألول من الطرفني

فـــإن أداه مـــن  ،وللبـــائع أن يطالبـــه بكـــل الـــثمن ،الذمـــة يقـــع مشـــرتكا يفومـــا يشـــرتيه 

وإن كــان  ،ء رجــع علــى شــريكه حبصــتهيوكــان مــال الشــركة مل يــنض منــه شــ مالــهخــالص 

  .)٢(وجهانرجوعه به  فيناضا ف

فـإن فعـل ضـمن  ،وال إبضـاعه إال بـإذن اآلخـر ،وليس ألحدمها املسافرة مبـال الشـركة

فلــو اختلفــا فــأراد أحــدمها اإلمســاك جــاز لآلخــر رد  ،ولــه الــرد بالعيــب ،نصــيب شــريكه

  .)٣(العقد يفأو كان صرح به  ،نصيبه على الصحيح إن صدقه على أن الشراء للشركة

  

                                  

 ).٤/٢٨٣(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٩٥(العزيز للرافعي  :انظر :انظر )١(

  .)١٠/١٩٧(، كفاية النبيه البن الرفعة )٦/٤٨٩(احلاوي الكبري للماوردي : انظر )٢(

أنـه : الثـاينوالوجه . يرجع عليه بالنصف منه ألنه من موجبات الشركة: أحدمها: "قال املاوردي 

ال يرجع ألن موجب الشركة أن يؤديه من ماهلا فصار عدوله عنه إىل مال نفسه تطوعا منه فلـم 

 .انتهى فلم يرجح شيئا". يرجع به على شريكه

 .)٤/٢٨٣( روضة الطالبني للنووي ،)٥/١٩٥( العزيز للرافعي :انظر )٣(



 

٣٠١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

   :يالحكم الثان

 يفســواء تســاويا  ،ســواء شــرطاه أم ال ،كــون الــربح واخلســران مــوزع علــى قــدر املــالني

أو علـى  ،املـال أو عكسـه يفالربح مـع التفـاوت  يف شرطا التساويفإن  ،العمل أو تفاوتا

  .)١(نسبة أخرى بطل الشرط إن كان الشرط ملن ال خيتص مبزيد عمل

  :أو خيتص بالعمل فثالثة أوجه ،العمل يفوإن شرطا زيادة ملن له مزيد 

وهـــــذا عقـــــد مجـــــع  ،مـــــال شـــــريكه يفمقابلـــــة عملـــــه  يفوالزائـــــد يقـــــع  ،يصـــــح :أحـــــدها

  .وهو أقيس عند اإلمام ،وقراضا  ] ب/١٥١[/شركة

  :اشرتاطه وانفراد املشروط له الزيادة باليد وجهان يففعلى هذا 

  .باشرتاطه جزم الغزايل

  .)٢(أ�ا ال تصح :وأصحها

وإن انفــرد مبزيــد  ،الــربح يفأنــه إن انفــرد بكــل العمــل صــح إن شــرط لــه الزيــادة  :وثالثهــا

  .)٣(عمل مل يصح

 ،فسـاد التصـرفات يفلكـن ال تـؤثر  ،احلالتني فسدت الشـركة يفوحيث فسد الشرط 

  .)٤(وادعى اإلمام االتفاق عليه

وال جيــب  ،فاضــل مــال اآلخــر اســتحق أجرتــه يففعلــى هــذا إن كــان أحــدمها عمــل 

فسـاد  يفوفيه وجه أنه يؤثر  ،تنضيض العروض عند املفاضلة كاملال املشرتك من غري عقد

  .)٥(ووجه أنه يبطل الشرط دون عقد الشركة ، يصح التصرفاتفال ،اإلذن

                                  

روضـــة الطـــالبني و  ،)١٩٥،١٩٦ ،/٥( العزيـــز للرافعـــيو  ،)٣/٢٦١( الوســـيط للغـــزايل :انظـــر )١(

  .)١٠/١٨٦،١٨٧(،كفاية النبيه البن الرفعة )٤/٢٨٤( للنووي

  .هذا األصح يف املذهب )٢(

  .املصادر السابقة :انظر )٣(

 .)٧/٢٥( �اية املطلب للجويين :انظر )٤(

  .)٧/٢٥( �اية املطلب للجويين :انظر )٥(



 

٣٠٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  :الجواز :الحكم الثالث للشركة

وت أحـدمها وتنفسخ مب ،لكل منهما فسخها مىت شاء ،وهو عقد جائز من اجلانبني

وفــرَّق الرويــاين ،وجنونــه وإغمائــه
ال يســقط بــه فــرض ا اإلغمــاء بــني أن يكــون يســري  يف )١(

صـورة  يفوبني أن يسقط بـه فـرض صـالة مبـرور وقتهـا فتنفسـخ بـه  ،فال تنفسخ به ،صالة

امليــت إن مل يكــن علــى امليــت ديــن وال وصــية فللــوارث البــالغ العاقــل الرشــيد إبقــاء عقــد 

 ،وكـذا بصـيغة التقريـر إن كـان املـال نقـدا ،فـإن أبقياهـا جـاز بصـيغة إنشـاء العقـد ،الشـركة

  :وإن كان عرضا فوجهان

  .ص نعموهو ظاهر الن :أحدمها

  .)٢(ال يوهو القياس عند القاض :وثانيهما

 ،علــى َحــول املــوروث القــدمي نعــم يف أن الــوارث يبــينعلــى اخلــالف  بناؤمهــاوميكــن 

وعلـى العـروض  ،وهـو تفريـع علـى القطـع مبنـع الشـركة ،ال :واجلديـد ،فيجوز بلفـظ التقريـر

  .)٣(املشرتكة باإلشاعة

، ويتصرف ؛ ليعلم ما خلفه امليتمجيعهيف التصرف حىت ينض أن ال يأذن  :واألوىل

  .؛ الحتمال ظهور دين على امليتبعد ذلك

  .فعلى وليه ما فيه املصلحة من األمرين ،وإن كان موىل عليه لصغر أو جنون

  .)٤(الشركة فالقسمة باطلة مردودة يففإن قاسم واحلظ  :قال الروياين

  .قضى الدين من موضع آخروإن كان على امليت دين فليس له إبقاء الشركة إال إذا 

ختـري بـني األمـرين   .بالثلـثكمـا لـو أوصـى لزيـد   ،فـإن كانـت ملعـني ،وإن كان هنـاك وصـية

                                  

 .)٦/١٩( حبر املذهب للروياين :انظر )١(

  . ال، وهو املعتمد: املذهب اجلديد )٢(

 ).٦/١٨(حبر املذهب للروياين  :انظر

  ).٦/١٨(، حبر املذهب للروياين )٦/٤٨٥(احلاوي الكبري للماوردي : انظر )٣(

 .)٦/١٨( حبر املذهب للروياين :انظر )٤(



 

٣٠٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

 كانـــت  ] أ/١٥٢[ /ختـــري وليـــه، وإن .كـــالوارث إن كـــان رشـــيًدا، وإن كـــان حمجـــوراً عليـــه

ولـيس بصـحيح؛  ،التقريـر يفأنـه كـالوارث  :قيـل :يقـال القاضـ ،)١(الوصية بامللك املشرتك

  .على ملك امليت ألن ملكه جديد غري مبين

   .)٢(كل الصور  يفوال يضر اجلهل مبقدار الربح عند التقرير  :يقال املاورد

ز إنشـاء عقـد الشـركة إال بعـد إخـراج الوصـية، جيـمل . وإن كانت لغـري معـني كـالفقراء

أنه  ألمناطيل املتقدم وجهالصار املال ناقًصا، ويف الشركة يف املال املتفاضل  .أخرجهافإذا 

  .)٣(قدمتال يصح امل

  .)٤(وحيث اختري تقرير عقد الشركة فالبد من إنشاء عقد النفساخ األول

وال  ،عزلتـك عـن التصـرف :فلـو قـال أحـدمها لآلخـر ،وتنفسخ أيضـا بفسـخ أحـدمها

  .)٥(نصيب املخاطب يفانعزل املخاطب دون العازل عن التصرف  نصييب يفتتصرف 

وهـــو ظـــاهر  ،أن املخاطـــب ال يتصـــرف يوهـــو يقتضـــ ،تبطـــل الشـــركة :وراينقـــال الفـــ

  .)٦(وال يقف على إنشاء إذن بعده ،التصرف يفالقول بأن عقد الشركة إذن 

  :انفساخها وجهان فيفسخت الشركة ف :ولو قال

 )٩(يوالبغـــو  )٨(والغـــزايل )٧(وهـــو مـــا أورده اإلمـــام ،ينفســـخ ويعـــزل كـــل منهمـــا :أصـــحهما

                                  

 .)٥/١٦( النجم الوهاج للدمريي :انظر )١(

  .)٦/٤٨٥( احلاوي الكبري للماوردي  :انظر )٢(

 .) ٥/١٦( النجم الوهاج للدمريي :انظر )٣(

 .املصدر السابق :انظر )٤(

 .)٤/١٦( النجم الوهاج للدمريي ،)١٠/١٩٦(كفاية النبيه البن الرفعة   :انظر )٥(

 .نين السابقياملصدر  :انظر )٦(

  .)٧/٢٦( �اية املطلب للجويين :انظر )٧(

 .)٣/٢٦٧( الوسيط للغزايل :انظر )٨(

  .)٤/٢٠٣( التهذيب للبغوي :انظر )٩(



 

٣٠٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .)٢(جمرده يفوسليم  )١(يواملاورد

علـى أنـه  وبنامهـا املتـويل ،وابـن الصـباغ يوالطـرب  يوهو ما أورده القاضـ ،ال :وثانيهما

  جيوز هلما التصرف مبجرد العقد أم البد من إذن صريح بعده؟

وكانـا صـرحا بـاإلذن فلكـل منهمـا التصـرف  وإن قلنـا بالثـاين ،بـاألول انعـزال :إن قلنا

  .)٣(إىل أن يعزل

فـإن أراد أنــه فسـخ فمــن جانـب صــاحبه مل  ،أنــه يراجـع يعــن الطـرب  الرويـاينوحكـى 

  .)٤( وإن أراد فسخه فمن جانبهما معا انعزال ،وكان له التصرف ،ينعزل هو

  .وإذا انفسخت وطلب أحدمها البيع واآلخر القسمة أجرب طالب القسمة

  

وال يضـــمنه إال  ،املـــال املشـــرتك يفإن كـــل واحـــد مـــن الشـــريكني أمـــني  :الحكـــم الرابـــع

وإن ادعـاه بسـبب ظـاهر مل يقبـل قولـه  ،صـدق فـيفإن ادعى هالكه بسبب خ ي،بالتعد

   .)٥(التلف به يفصدق بيمينه  فإذا أقامها ،حىت يقيم البينة على السبب

  .)٦(املال يفحصول خسران  يفوكذا يقبل قوله  ،رده إىل شريكه يفويقبل قوله 

  ] ب/١٥٢[ /يـده يفوأقام شريكه شاهدين أن املال كان  ،ولو ادعى التلف وحلف عليه

  :ادعى التلف فيه وجهان يبعد الوقت الذ

  .ويلزمه الغرم ،تبطل بيمينه السالفة :أحدمها

                                  

  .)٦/٤٨٦( احلاوي الكبري للماوردي :انظر )١(

 .)٤/٢٨٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/١٩٥( العزيز للرافعي :انظر )٢(

 .نيالسابق يناملصدر  :انظر )٣(

  .)٦/١٧( حبر املذهب للروياين :انظر )٤(

الغـرر البهيـة شـرح ، )١٠/١٩٥(كفايـة النبيـه البـن الرفعـة   ،)٣/١٥٩(املهذب للشـريازي : انظر )٥(

  ).٢/٢١٦(مغين احملتاج للشربيين ) ١٠/٤٣٠(البهجة الوردية لزكريا األنصاري 

  .املصادر السابقة :انظر )٦(



 

٣٠٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

عـاد بعـد  :كمـا إذا قـال  ،أنـه إن ذكـر وجهـا جيـوز مثلـه )١(الفيـاض عن أيب :وثانيهما

  .)٢(وإال يطالب وألزم به ،التلف مث عدمته مل يبطل ومل يؤاخذ به

  

  :فرع

وكالـــة  يبـــل هـــ ،وقـــد تقـــدم أ�ـــا ليســـت عقـــدا مســـتقال ،إن قيـــل مـــا معـــىن فســـاد الشـــركة

  توكيل؟

  :)٣(أن لفظ فساد الشركة على ثالثة معان :فاجلواب

والـوارث إذا  ،كالسـفيه  ه،كمـا إذا صـدر اإلذن مـن غـري أهلـ  ،يراد به فسـاد اإلذن :أحدها

غــري  يفأو  ،فإنــه ال جيــوز للشــريك التصــرف مبقتضــاه ،كــان علــى امليــت ديــن ولــه وصــية

كقولــه مهمــا اشــرتيت مــن   ،أو علــى غــري مــال معــني ،كــاملوهوب واملبيــع قبــل قبضــه  ،حملــه

  .نصفه يلعء فيمهما اشرتيت من ش :وقول اآلخر ،ء فلك نصفهيش

 ،فـــإن الشـــرط يبطـــل ،الـــربح يفا زيـــادة كمـــا لـــو شـــرط ألحـــدمه  ،فســـاد الشـــرط :وثانيهمـــا

   .فيصح التصرف ويوزع الربح على قدر املالني ،ويبقى اإلذن على الصحيح

وذلــك عنــد عــدم  ،ثبــوت الــربح هلمــا علــى نســبة املــالني يففــوات مقصــود العقــد  :ثالثهــا

  .وخيتص كل منهما بربح ماله ،فإن التصرف يصح ،اختالط املالني

  

                                  

  .يز حامد املرو صاحب القاضي أيب  ،حممد بن احلسن بن املنتصر أبو الفياض البصري )١(

  .قهاؤهادرس بالبصرة وعنه أخذ ف

  .الذي صنفه شيخه وهو تتمة له الالحق باجلامع :ومن تصانيفه

   .ال نعرف وقت وفاتهو 

الغرر البهية شرح البهجـة الورديـة لزكريـا األنصـاري  ،)١٠/١٩٥(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٢(

  .)٢/٢١٦( مغين احملتاج للشربيين) ١٠/٤٣٠(

  .)٣/٢٦٦( الوسيط للغزايل :انظر )٣(



 

٣٠٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

الـــربح علـــى مـــا  يفخالفـــا فيمـــا إذا شـــرط ألحـــدمها زيـــادة أن اإلمـــام حكـــى  :واعلـــم

، ويـوزع هل تفسد الشركة أو يقتصر الفساد على اإلذن لنفوذ التصرفات ،يقتضيه صحته

  )١(؟الربح على املالني

بــل جزمـوا بــالنفوذ والتوزيـع وإجيــاب  ،ومل يتعــرض غـريه حلكايــة اخلـالف :يقـال الرافعـ

وبعضـهم  ،فبعضـهم يطلقـه ،فلعـل اخلـالف راجـع إىل االصـطالح ،اجلملة عليه يفاألجرة 

  انتهى. )٢(مينع فيه لبقاء أكثر األحكام

وإطــــالق فســــاد الشــــركة بــــاملعنني  ،والرويــــاين يومــــا حكــــاه اإلمــــام قــــد نقلــــه املــــاورد

  :ويرتتب معه ثالثة أحكام ،اآلخرين

أجـرة مثـل ووجوب  ،وهو مقتضى الصحة ،صحة التصرف والتوزيع على قدر املالني

 يفويظهــــر ذلــــك عنــــد التفــــاوت  ،وذلــــك مثــــرة فســــادها ،عمــــل كــــل منهمــــا علــــى اآلخــــر

  .التقاصإذا منعنا  يوعند التساو  ،األعمال

فيقــول  ،الــربح يفويضــرب لــذلك مثــاال فيمــا إذا كــان الفســاد بســبب اشــرتاط زيــادة 

العمـــــل  يففـــــإن تســـــاويا فيـــــه واســـــتويا  ،املـــــال أو يتفاوتـــــا يفمـــــا إن يتســـــاويا  :شـــــرتكانامل

 ،نصـيب شـريكه يفوالنصـف اآلخـر  ،مالـه يفعمـل كـل منهمـا يقـع   ] أ/١٥٣[/فنصف

  .)٣(التقاص يف فيقع ،وعليه له مثله ،فيستحق أجرته

 يمــل هــذا يســاو عو  ،مائــة يكمــا لــو كــان عمــل هــذا يســاو   ،العمــل يفوإن تفاوتــا 

وأجـرة  ،مالـه يفقع مائة ي فنصف عملهفإن كان األكثر عمال املشروط له الزيادة  ،مائتني

 لـه ويبقـى ،ماله مخسون يتقاصان فيها يفلصاحبه عليه أجرة  ،مال صاحبه مائة يفعمله 

  .عليه مخسون

                                  

  .)٧/٢٥( �اية املطلب للجويين: انظر )١(

 .)٥/١٩٧( العزيز للرافعي :انظر )٢(

 .)٥/١٩٧( العزيز للرافعي :انظر )٣(



 

٣٠٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

فهـل يرجـع صـاحبه عليـه باخلمسـني الباقيـة مـن  ،وإن كان األقل عمال املشروط لـه الزيـادة

  :؟ فيه وجهانصيبهن يف عملهأجرة 

  .)١( ال :أصحهما

هـــل يرجـــع بنصـــف عملـــه علـــى أجـــرة  ،أحـــدمها بالعمـــلوجيريـــان فيمـــا لـــو اخـــتص 

  .صاحبه

مـا إن تفاوتـا إف ،كمـا لـو كـان ألحـدمها ألـف ولآلخـر ألفـان  ،املال يفوأما إذا تفاوتا 

كمـا لـو كـان عملـه   ،فـإن كـان األكثـر مـاال أكثـر عمـال ،فإن تفاوتا ،العمل أو تساويا يف

 ،مـال صـاحبه يفوثلثـه  ،مالـه يففثلثـا عملـه  ،مائـة يمـل اآلخـر يسـاو عو  ،مائتني ييساو 

 ،فيكــون لألكثــر مــاال ثلــث املــائتني علــى أقلهمــا مــاال ،وعمــل صــاحبه علــى العكــس منــه

  .)٢(ومها سواء فيتقاصان ،وألقلهما ماال ثلثا املائة على صاحب األكثر

 يففثلـــث عمـــل صـــاحب األقـــل  ،وإن كـــان األقـــل مـــاال أكثـــر عمـــال والصـــورة حباهلـــا

فلصاحب األقل ثلثا املائتني ومها مائة وثالثة وثالثون وثلـث  ،مال شريكه يفوثلثاه  ،ماله

  .ويبقى لصاحب األقل على صاحب األكثر مائة درهم ،الزائد على املائة يففيتقاصان 

ولصـاحب  ،العمـل فلصـاحب األكثـر ثلثـا املائـة علـى صـاحب األقـل يفوإن تساويا 

لــث بالثلــث فيتقاصــان يبقــى لصــاحب األقــل ثلثــا املائــة علــى صــاحب األكثــر يكــون الث

  .)٣(األكثر على صاحب األقل ثلث املائة

  .وقس على هذا إجياب األجرة مهما فسدت الشركة باملعنيني األخريين

                                  

الغــرر البهيــة و  ،)٢٨٥، ٤/٢٨٤( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/١٩٦( العزيــز للرافعــي :انظــر )١(

  .)١٠/٤٣١(شرح البهجة الوردية لزكريا األنصاري 

 البن الرفعـة، وكفاية النبيه )٤/٢٨٦(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٩٧(العزيز للرافعي  :انظر )٢(

)١٠/١٩١.(  

 البن الرفعـة، وكفاية النبيه )٤/٢٨٦(، وروضة الطالبني للنووي )٥/١٩٧(العزيز للرافعي  :انظر )٣(

)١٠/١٩١.( 



 

٣٠٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

 يفأما الشركة الصحيحة فإذا اختص أحدمها فيها مبزيـد عمـل مل يسـتحق زيـادة وال أجـرة 

  .مقابلته

 يفإذا جوزنــا اشــرتاط زيــادة  :)١(موقــال صــاحب التقريــب والشــيخ أبــو حممــد واإلمــا

، فهـل يثبـت الربح ملن اختص مبزيد عمل وأطلقا ومل يشرتطا توزيع الربح علـى قـدر املـالني

  ؟ملن زاد عمله أجرة

اسـتعمل صـانعا يعمـل بـأجرة   ] أ/١٥٣[ /فيه خـالف خترجيـا مـن اخلـالف فيمـا إذا

   .)٢(وفيه خالف ،ومل يسم له أجرة

  

                                  

 .)٧/٢٥( �اية املطلب للجويين  :انظر )١(

كفايــة النبيــه البــن و  ،)٤/٢٨٦(روضــة الطــالبني للنــووي و  ،)٥/١٩٧(العزيــز للرافعــي   :انظــر )٢(

  .)١٠/١٩١(الرفعة 



 

٣٠٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  :االختالف في :الفصل الثالث

  :وفيه مسائل

حـىت يبـني قـدر مـا  دعواهخيانة مل تسمع  ادعى أحد الشريكني على اآلخرولو  :األولى

وفيه وجه أ�ا تسـمع وإن  ،صدق بيمينه فإن أنكر املدعى عليه ،مسعت بينهخان به فإذا 

  .)١( مل يبني القدر

ر ذو اليد صدق كأنيد أحدمها مال فادعى اآلخر أنه من مال الشركة و  يفولو كان 

  .بيمينه

  .هو خمتص يب :وقال اآلخر ،وكذا لو قال ذو اليد هو من مال الشركة

ولو قال ذو اليد كان من مال الشركة مث خلص ىب بالقسمة فأنكر اآلخر صـدق   

  .)٢(اآلخر بيمينه

وقـــال  ،فقــال الشــريك اشــرتيته للشــركة ،الذمــة فظهــر فيــه ربــح يفولــو اشــرتى شــيئا 

سواء ادعى  ،بيمينه يأو ظهر خسران فقاال بالعكس صدق املشرت  ،بل لنفسى :ياملشرت 

  .)٣(أنه صريح بالشراء للشركة أو نواه

مـن مـال الشـركة  يد أحدمها مال وقـال كـل منهمـا هـذا نصـييب يفيديهما أو  يفولو 

 ،وجعـل املـال بينهمـا ،مـا يقولـه اآلخـر فيوأنت أخذت نصيبك حلف كل منهما على ن

  .)٤(له يحدمها دون احلالف قضفإن حلف أ

  

قـبض  يفوكان مأذونـا لـه  ،فباعه ببيعه اآلخركل أحدمها عبد مشرتك بني اثنني و  :الثانية

فـــذلك  ،قبضـــه يفأو مل يكـــن وقلنـــا الوكيـــل بـــاملبيع متلـــك قـــبَض الـــثمن مث اختلفـــا  ،الـــثمن

                                  

 ).٦/٣٨٠(، البيان للعمراين )٥/١٩٨( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٦٩( الوسيط للغزايل :انظر )١(

 .)٥/١٩٨( العزيز للرافعيو  ،)٧/٢٩( �اية املطلب للجويين :انظر )٢(

  .نيالسابق املصادرين :انظر )٣(

  .نيالسابق ملصادرينا :انظر )٤(



 

٣١٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  :)١(يفرض على وجهني

املوكل أن الوكيل البائع قـبض الـثمن بكمالـه ويطالبـه بنصـيبه منـه  يأن يدع :أحدمها

وال  يعلـــى ذلـــك وأنكـــر البـــائع ذلـــك فـــال مطالبـــة للموكـــل علـــى املشـــرت  يويوافقـــه املشـــرت 

  :بل ها هنا خصومتان ،ويسقط عنه حصته ظاهرا ،خصومة معه

  .بني املوكل والوكيل :أحدمها

فـــإن  ،وقـــد يتقـــدم هـــذه ،وقـــد يتقـــدم هـــذه ي،بـــني الوكيـــل البـــائع واملشـــرت  :واألخـــرى

 ،بــالثمن فــادعى أنــه ســلمه إليــه يفطالــب البــائع املشـرت  يتقـدمت خصــومة البــائع واملشــرت 

  .)٢(وإن مل يكن فالقول قول البائع أنه مل يقبض مع ميينه ،�ا يفإن كانت له بينة قض

وإن  ،وال يسامهه املوكل فيمـا أخـذه ،فإن حلف أخذ نصيبه ومل يأخذ نصيب املوكل

أيضــا ألــزم بتســليم نصــيبه  يوإن نكــل املشــرت  ،انقطــع الطلــب عنــه  ينكــل وحلــف املشــرت 

  .)٣(بينة باألداء اندفعت املطالبة عنه يأقام املشرت   ] أ/١٥٤[ /وإن ،إليه على املذهب

إن  فـ ،ولو شهد له الشـريك املوكـل بالتسـليم مـع شـاهد آخـر أو وحـده ليحلـف معـه

قبولـه  يفو  ،نصـيب نفسـه يففإن كان قبلـه مل يقبـل  ،كان بعد إبراء البائع من حقه قبلت

ء مــن مجيــع ييقبــل حلــف معــه وبــر  :فــإن قلنــا ،نصــيب البــائع قــوال تبعــيض الشــهادة يف

  .الثمن

قالـــه  ،فلـــو شـــهد بقـــبض حصـــة البـــائع مـــن الـــثمن قُبـــل قطعـــا ،ال يقبـــل :وإن قلنـــا

يســـامهه إن مـــا يأخـــذه الشـــريك هـــل  يفلكـــن يظهـــر بنـــاء ذلـــك علـــى اخلـــالف  ي،القاضـــ

  ؟اآلخر فيه

فتخاصـــم الشـــريكان وادعـــى املوكـــل علـــى  يفـــإذا انفصـــلت خصـــومة البـــائع واملشـــرت 

مث إن كـان حلـف وقـبض مــن  ،الوكيـل حبصـته مـن الـثمن أنــه قبضـها صـدق الوكيـل بيمينــه

وال  ،صـيبه بعـد اخلصـومة اجلاريـة منهـاحصته من الثمن حلف أنه مل يقبض إال ن ياملشرت 
                                  

 ).٦/٣٨٢(البيان للعمراين : انظر) ١(

 .)٥/١٩٩( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٦٩( الوسيط للغزايل  :انظر )٢(

 .)٥/١٩٩( العزيز للرافعي  :انظر )٣(



 

٣١١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .)١(إن كان قد نكل يخماصمة املشرت  يفمينعه من احللف نكوله عن الثمن 

وال يرجـع الوكيـل البـائع بـه  ،وإن نكل الوكيل حلـف املوكـل وأخـذ منـه نصـيب نفسـه

  .)٢(على املشرتى

بـه وإن تقـدمت خصـومة الشـريكني فـادعى الوكيـل علـى البـائع أنـه قـبض الـثمن وطال

وال تقبـل شـهادة الشـريك علـى  ،والقول قول الوكيل أنه مل يقبض ،حبصته منه فعليه البينة

  .البائع

وللوكيـل مطالبـة  .وإن نكل البائع عن اليمـني حلـف املوكـل وأخـذ نصـيبه مـن الوكيـل

وال مينعـه  ،فيحلـف ويأخـذه ،والقول قوله أنه مل يقـبض نصـيبه ،حبصته من الثمن ياملشرت 

اخلصـــومة األوىل مـــع  يفوحلـــف شـــريكه  ،حقـــه نكولـــه يويطلـــب مـــن املشـــرت  ،أن حيلـــف

أنـه  )٣(وقـال اإلمـام ،وفيـه وجـه ضـعيف أنـه مينعـه ،شريكه إن كان قـد نكـل علـى املـذهب

ونكــل وحلــف  يوالقيــاس طــرده فيمــا إذا تقــدمت خصــومة البــائع واملشــرت  ،غريــب منقــاس

  .لبائع بنصيبه من غري حتديد خصومةمل يبع مطالبة ا يميني الرد حىت يثبت للذ ياملشرت 

وأنكـــر  يادعـــى الوكيـــل البـــائع أن املوكـــل قـــبض الـــثمن كلـــه وصـــدقه املشـــرت  :الوجـــه الثـــاين

  :مل يبع مأذونا له بقبض الثمن أوال يفإما أن يكون املوكل الذ ،املوكل

  

مث يفـرض صـورتان   ،مـن نصـيب البـائع يأن يكـون مأذونـا لـه فيـربأ املشـرت  :الحالة األولى

  .الوجه األول يفكما 

أنــه مل  يفمل يبــع  يفــالقول قــول الــذ يمل يبــع واملشــرت  يالــذ ] ب/١٥٤[ /فــإن ختاصــم

ـــه ،فيحلـــف ويأخـــذ نصـــيبه ،يقـــبض  يوإن نكـــل حلـــف املشـــرت  ،وال يشـــاركه الشـــريك في

   .ئوبر 

                                  

 ).٥/١٩٩(العزيز للرافعي   :انظر )١(

 .املصدر السابق  :انظر )٢(

  .)٥/٢٠٠( العزيز للرافعي ،)٧/٣٠( املطلب للجويين �اية :انظر )٣(



 

٣١٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

وإن كــان قــد نكــل عــن  ]مل يبــع )١(يحلــف الــذ[مل يبــع  يوإن ختاصــم البــائع والــذ

وال رجـوع  ،وأخـذ منـه نصـيبه وبرئ، فإن نكل حلف البـائع أنـه قبضـهاليمني مع املشرتي 

  .بالقبض مل يقبل يولو شهد البائع للمشرت  ي،له على املشرت 

  

فاملشـــرتك ال يـــربأ عـــن  ،القـــبض يفأذونـــا مـــن جهـــة البـــائع م أن ال يكـــون :الحالـــة الثانيـــة

ــه يــربأ مــن نصــف الــثمن بــونقــل املــزين ،ء مــن الــثمن علــى املــذهبيشــ ار البــائع أن إقر  أن

ـــــبض ـــــذ ،شـــــريكه ق ـــــع كمـــــا  يوهـــــو يشـــــعر بســـــقوط نصـــــيب ال وافـــــرتق  ،األوىل يفمل يب

فالوكيـــل البــائع إمـــا أن  ،ومــنهم مـــن أولــه علـــى املــذهب ،فمـــنهم مــن غلطـــه ،األصــحاب

  ؟)٢( يف القبض أم المل يبع  ييكون مأذونا من جهة الذ

  

ــة املشــرتي  فيــه أن يكــون مأذونــا :القســم األول ــثمن،  حبصــتهفلــه مطالب  ولــيس لــهمــن ال

          .)٣(مطالبته بنصيب الذي مل يبع

مث إذا ختاصـــم الـــذي مل يبـــع واملشـــرتي، فعلـــى املشـــرتي البينـــة علـــى القـــبض، وإن مل 

فلــو كــان الوكيــل البــائع  ،مث إذا حلــف أخــذ حقــه ،تكــن البينــة، فــالقول قــول الــذي مل يبــع

  :؟ فيه وجهان، فهل للموكل مسامهته فيهأخذ حصته

فعلــى هــذا  ،وغـريهم وصــححه الرويـاين يوابـن القــاص واملــاورد وهــو قـول املــزين :أحـدهما

وبـني أن  ،نصـف النصـف يومـن املشـرت  ،يتخري بني أن يأخذ من البائع نصـف مـا أخـذه

وهذا خبالف ما  ،فإن أخذ من البائع مل يبق معه إال ربع الثمن ي،يأخذ الكل من املشرت 

  .القبض فإنه ال يسامهه يفمل يبع مأذونا  يإذا مل يكن الذ

واستحسـنه الشـيخان  ي،قول ابن سريج أنه ال يسـامهه ويأخـذ حقـه مـن املشـرت  :وثانيهما

                                  

 ).ز(ساقطة من  )١(

  .)٥/٢٠٠( العزيز للرافعي :انظر )٢(

  .املصدر السابق :انظر )٣(



 

٣١٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

؛ ألن فاملســألة حتتمــل وجهــنيهــو وإن انعــزل  :قــال أبــو علــيلكــن  ي،أبــو حامــد وأبــو علــ

، لـيس وكـيالالشريكني إذا باعا املشرتك صـفقة واحـدة وقـبض أحـدمها نصـيبه مـن الـثمن و 

  .؟ فيه وجهانفهل خيتص به أم يشاركه اآلخر

 ،مل يبــع قــبض نصــيبه يأن املوكــل الــذ يعليهمــا مــا لــو شــهد البــائع للمشــرت  وينبــين

  .فعلى األول ال يقبل شهادته هذا املشهور

قُبــل علــى  يمنــه النصــف البــاق] أ/١٥٥[ /إن شــهد قبــل أن يأخــذ :يوقــال القاضــ

  .)١(يقبل وعلى الثاين ،وإن كان بعده مل يسمع ،املزين يرأ

  

ـــاني ـــا يف القـــبض، قـــال العراقيـــون :القســـم الث ـــائع مطالبـــة : أن ال يكـــون البـــائع مأذون للب

   .املشرتي حبقه وما يأخذه يسلم له، وتقبل شهادة البائع للمشرتي على الذي مل يبع

الف يف مشــاركة وقيــاس البنــاء الــذي ذكــره الشــيخ أبــو علــي عــود اخلــ :يقــال الرافعــ

  .قبول الشهادة على اخلالف وخيرجصاحبه، فيما أخذه 

أن أحــد املــوارثني إذا قــبض مــن الــدين قــدر : وجــه فتــاوى احلنــاطي حكايــةويف  :قــال

إال أن يــــأذن لــــه املــــديون يف الرجــــوع عليــــه، أو ال جيــــد مــــاال  ،ال يســــامهه اآلخــــرحصــــته 

  .)٢(سواه

  .املعقود هلا البابوهذه املسألة ال اختصاص هلا بالشركة 

  

  .ليس له كبري اختصاص بالباب :الفرع الثالث

فيصـح  ،نصيب أحـدمها بـأن أزال يـده دون صـاحبه غصب غاصبعبد بني رجلني 

أو ممـن يقـدر  ،خر بيع نصيبه إال من الغاصببيع نصيبه وال يصح من اآلممن مل يغصب 

                                  

  ).٥/٢٠٠(العزيز للرافعي  :انظر )١(

  .)٥/٢٠١( العزيز للرافعي :انظر )٢(



 

٣١٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  .)١(على انتزاعه منه على الصحيح

ــــعبطــــل  صــــفقة واحــــدةمل يغصــــب نصــــيبه العبــــد يف  يولــــو بــــاع الغاصــــب والــــذ  بي

  .؛ لتعددهاال خيرج على اخلالف يف تفريق الصفقةو  ،دون صاحبه الغاصب

أن  يفومــنهم مــن بــىن صــحة نصــيب املالــك علــى اخلــالف  .ومــنهم مــن خرجــه عليــه

ـــاع نصـــف املشـــرتك مطلقـــا ومل يضـــفه إىل نفســـه  أو  ،ينصـــرف إىل نفســـه[ الشـــريك إذا ب

  :يشيع؟ فيه وجهان

وهـو  )٢(]نصـف نصـيبه يفيبطـل  وعلـى الثـاين ،فعلى األول يصـح بيـع املالـك نصـيبه

  .)٣(الربع اآلخر قوال تفريق الصفقة يفو  ،الربع

فـإن مل يصـرح  ،بيـع نصـيبه فبـاع الكـل يفمل يغصب نصيبه الغاصب  يولو وكل الذ

  .نصيب املوكل قوالن يفصحته  يفو  ،نصيب املغصوب منه يفبالوكالة مل يصح 

   .)٤(نصيب املوكل الطريقان فيما إذا باشراه بأنفسهما يفصحته  فيوإن صرح ف
  

  :الفرع الرابع

وحلــف  ،يــده يفوتلــف  ،ادعــى أحــدمها أنــه بــاع هــذا مــن مــال الشــركة بكــذا وقبضــه

ال يرجـع البـائع  :قـال ابـن سـريج ،علـى البـائع يورجـع املشـرت  ،عليه فخرج املبيـع مسـتحقا

  .إىل أن يستحق الرجوع عليه بيمينه يعلى شريكه ؛ ألنه يؤد

عنـه  والرجـوع ثبـت بسـبب أنـه نائـب ،يرجع؛ ألنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه :وقال بعضهم

 )٥(إذا شـــهدن بـــالوالدة] ب/١٥٥[/ كمـــا ال يثبـــت النســـب بشـــهادة النســـاء ،البيـــع يف

  .ثبت

                                  

  .)٦/٣٨١(البيان للعمراين ، )٥/٢٠٢(، والعزيز للرافعي )٦/٢٧(حبر املذهب للروياين  :انظر )١(

 ).ز(ساقطة من مابني املعقوفتني ) ٢(

  ).٥/٢٠٢(، والعزيز للرافعي )٦/٢٧(حبر املذهب للروياين  :انظر )٣(

  .املصدر السابق :انظر )٤(

 .وهو األصح) ز(وما أثبتناه من  ،بالوالية ):ط( يف  )٥(



 

٣١٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الشركةكتاب 

  

حلـــف كـــل  ،دفـــع مجيـــع مـــال الشـــركة لصـــاحبه ادعـــى كـــل مـــن الشـــريكني أنـــه :الخـــامس

  .)١(وال يرجع واحد منهما على اآلخر بشىء ،منهما لدعوى صاحبه

  

فأدى الثمن مـن  ،اشرتى أحد الشريكني عينا للشركة يف ذمته فطولب بثمنه  :السادس

ـــه وإن كـــان مـــع  ،فـــإن أداه لعـــدم نضـــوض مـــال الشـــركة رجـــع علـــى صـــاحبه حبصـــته ،مال

   .)٢(نضوضه ففي رجوعه �ا وجهان

  

يف الذمـة فـإن اشـرتاه  ،لو اشرتى شيئا بأزيد من مثنه قـدرا ال يتغـابن النـاس مبثلـه :السابع

ضـــمن  فـــإن نقـــد الـــثمن مـــن مـــال الشـــركة. الـــثمن يف خـــالص مالـــه )٣(فالشـــراء لـــه ويلزمـــه

نصــيبه  يفو  ،شــريكهنصــيب  يفمل يصــح  بعــني مــال الشــركةوان اشــرتاه   ،نصــيب صــاحبه

  .)٤( قوال تفريق الصفقة

نصـيبه فقـد انقسـم املـاالن بصـريورة  يفيصـح  :فـإن قلنـا ،ولو أجازه شـريكه مل يصـح

وقال حني البيع أنه مـن  ،شيئا من مال الشركة بدون مثنه قدرا ال يُتغابن به له لغريه يالذ

 ،نصـيبه قـوال التفريـق يفو  ،نصـيب شـريكه باطـل يفوالبيع  ،أو قامت به بينة ،مال الشركة

ـــع إال بتســـليمه إىل املشـــرت  ـــاع  ي،وال يضـــمن نصـــيب شـــريكه مبجـــرد البي خبـــالف مـــا إذا ب

  .كذا قاله أبو إسحاق  ،املودع الوديعة

     .)٦(أنه يضمن هنا مبجرد البيع أيضا يعند :)٥(وقال أبو حامد

                                  

  .)٦/٢٨( حبر املذهب للروياين :انظر )١(

: الوجهني كما قال الشيخ زكريا أصح، )٢٦٠، ٢/٢٥٩(املطالب لزكريا األنصاريأسىن  :انظر )٢(

 .أن له مطالبته

 .اخل.. .ومل يلزمه الثمن :قال الروياىن )٣(

 ).٦/٣٨٠(، البيان للعمراين )٦/٢٠( حبر املذهب للروياين :انظر )٤(

  .)٣/٤٨٦( الوسيط للغزايل :انظر )٥(

  ).٦/٣٨١(للعمراين ، البيان املصدر السابق :انظر )٦(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اََُِب  

  



 

٣١٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  

  )١(كتاب الوكالة

؛ أل�ـا مـن التعـاون علـى )٣(إ�ـا منـدوب إليهـا: ي، وقال القاض)٢(جائزة إمجاعا يوه

  .املصاحل

  :ثالثة أبواب يفوالكالم فيها يندرج 

صــحة العقــد، فيعــرف بــه صــحيح  يفكــل واحــد منهــا   يفأركا�ــا، وبيــان مــا يعتــرب  يفبابــا 

  .الوكالة من فاسده

  . االختالف الواقع بني املوكل والوكيل يفأحكامها، وباب  يفوباب 

                                  

َ    َأن يْعَهــد ِإَىل َغــريه َأن يْعمــل لَــُه عمــال َوعمــل اْلوَِكيــل َوحملــه  :بفــتح الــواو وكســرها :الوكالــة لغــة) ١(     ِ َ  ْ      َ       ُ  َ    ْ    َ    َ  َ  ِ   َ  ْ    َ .  

   )    ١٠٥٥ / ٢ (             املعجم الوسيط   :     انظر

شــخص مــا لــه فعلـــه ممــا يقبــل النيابــة إىل غـــريه تفـــويض  :عرفهــا الشــافعية بأ�ــا :االصــطالح يفو 

   .)٤/٢٥٤(، وتبيني احلقائق للزيلعي)٢/٢١٧(للشربيين  مغين احملتاج  :     انظر. ليفعله يف حياته

    ).   ١٥٦ / ٢ (                      اإلقناع يف مسائل اإلمجاع                            نقل اإلمجاع أبو احلسن القطان يف  )٢(

 :قولـه عـز وجـل :واستدلوا علـى ذلـك بأدلـة منهـا ،الوكالة جائزة يف اجلملةأمجع الفقهاء على أن 

منــه وليتلطــف  فـابعثوا أحــدكم بــورقكم هـذه إىل املدينــة فلينظــر أيهـا أزكــى طعامــا فليـأتكم بــرزق{

   .)١٩/سورة الكهف( }وال يشعرن بكم أحدا

وســلم أعطــاه دينــارا أن النــيب صــلى اهللا عليــه  -رضــي اهللا عنــه  -حــديث عــروة البــارقي  :ومنهــا

فـدعا لـه  ،فجـاءه بـدينار وشـاة ،فبـاع إحـدامها بـدينار ،فاشرتى لـه بـه شـاتني ،ليشرتي له به شاة

  .)٦٣٢/  ٦فتح الباري ( أخرجه البخاري  .وكان لو اشرتى الرتاب لربح فيه ،بالربكة يف بيعه

وســلم إىل يومنــا وقــد أمجــع املســلمون علــى مشــروعية الوكالــة منــذ عصــر الرســول صــلى اهللا عليــه 

   .مل  خيالف يف ذلك أحد من املسلمني .هذا

ــر  وحاشــــــية الدســـــــوقي) ٤/٢٥٤( والكنــــــز للزيلعـــــــي ،)٥٠٩/ ٥( حاشـــــــية ابــــــن عابـــــــدين  :     انظــــ

 ، واملغــــين)٥/١٥( �ايــــة احملتــــاج للرملــــيو  ،)١٣/٥٣٥( ا�مــــوع تكملــــة املطيعــــيو  ،)٣/٣٣٩(

  .)٥/٢٠١(البن قدامة 

 ).١٠/٢٠٠(الرفعة كفاية النبيه البن : انظر) ٣(



 

٣١٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :أربعة يوه: أركانها في: الباب األول

  .املوكل، والوكيل، وما فيه التوكيل، وصيغة العقد

  

  :)١(وله ثالثة شروط: فيه التوكيلما : الركن األول

أن يكـــون قـــابال للنيابـــة، وهـــو مـــا ال يتعـــني حلكمـــه مباشـــرة، كـــالبيع والشـــراء، : )٢(األول

  :واملوكل فيه أنواع

البيــع بأنواعــه كبيــع الســلع، والصــرف، والســلم،  يففيجــوز التوكيــل : املعــامالت: أحــدها

والــرهن واالر�ــان، ]أ/١٥٦[/ االســتئجار واإلجــارة، يفشــرتاك، و ســالم، والتوليــة، واالواإل

ــــة مــــن اجلــــانبني، والضــــمان، والكفالــــة، والشــــركة، والوكالــــة، والوديعــــة،  والصــــلح، واحلوال

واملضــاربة، واجلعالــة، واملســاقاة،  الغصــوبيضــمن ضــمان : واإلعــارة واالســتعارة، وإن قلنــا

ال جيــوز : قاضــيوقبوهلــا، وقــال الوالقــرض، واهلبــة واال�ــاب، والوقــف، واإلبــراء، والوصــية 

حيتمـل  ؟احلوالة والضمان وال الوصية، وهل يصري بذلك ضامنا وحميال وموصـيا يفالتوكيل 

  :)٣(وجهني

  . واملذهب القطع بصحة التوكيل: )٤(قال اإلمام

ضـــامنا لـــك كـــذا، وموصـــيا لـــك بكـــذا، وأحلتـــك  يوعلـــى هـــذا نقـــول جعلـــت مـــوكل

  .)٥( اله على زيدعلى م يلك على موكل يباأللف الذ

تســمية الصــداق وقبضــه  يفالنكــاح إجيابــا وقبــوال، و  يفاألخــذ بالشــفعة، و  يفوجيــوز أيضــا 
                                  

 .)٣/٢٧٥( الوسيط للغزايل  :     انظر )١(

 .الشرط األول من شروط الركن األول) ٢(

 روضة الطالبني للنوويو  ،)٢٠٥/ ٥( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٧٥( الوسيط للغزايل: انظر )٣(

)٤/٢٩١(.  

  .)٧/٣٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٤(

 روضة الطالبني للنوويو  ،)٢٠٥/ ٥( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٧٥( الوسيط للغزايل: انظر )٥(

)٤/٢٩١(.  



 

٣١٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

اخللـع،  يفوتسـليمها، ونقـل زوجتـه إىل منزلـه، و  يتسليم النفقات والكساو  يفوإقباضه، و 

  :صحة التوكيل بطالق أحد الزوجني وجهان يفوالطالق، لكن 

ـــتم إال  ـــينوجـــه املنـــع أنـــه ال ي علـــى أن  بـــالتعيني الراجـــع إىل الشـــهوة، وحيتمـــل أن يب

  .)١( الطالق يقع عند اللفظ، فيصح، أو عند التعيني فال يصح

هـــو إذا فعلـــه الـــزوج : إن قـــال طلـــق واحـــدة ال بعينهـــا، فـــإن قلنـــا: يوقـــد قـــال البغـــو 

  .طالق واقع صح، وعلى الزوج التعيني

  .فال االلتزام طالق: وإن قلنا

ق أحــديهما بعينهــا فطلــق وقصــد معينــة صــح، فــإن مــات قبــل أن وإن قــال طلــ: قــال

  .)٢( يبينها منع املوكل منهما حىت يعني

ــة والفســوخ  يفو  لكــن مــا هــو علــى الفــور قــد يكــون : الرافعــيالعقــود، قــال  يفاإلقال

  انتهى. )٣(التوكيل فيه تقصري

 يفوكــل التــأخري، أو  يفبــه، فيحمــل علــى مــا إذا مل يكــن لــه عــذر  وقــد صــرح املتــويل

  .)٤( حال يوجهه إىل الفسخ

  .تقدم فالرؤية واالختيار على القول بصحة بيع الغائب خال يفالتوكيل  يفو 

حيتمـل أن يقـال ال : ي، وأما اإلجارة فقال البغـو يالفسخ بعد رؤية املشرت  يفويصح 

 يف، وجيـوز )٦(التوكيـل بـاإلقرار يف، وهل يكون التوكيـل �ـا إجـارة فيـه وجهـان كمـا )٥(جيوز

                                  

 روضة الطالبني للنوويو  ،)٢٠٥/ ٥( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٧٥( الوسيط للغزايل: انظر )١(

)٤/٢٩١(.  

 .)٤/٢٢١( بغويالتهذيب لل  :     انظر )٢(

  .)٥/٢٠٧( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

  .املصدر السابق  :     انظر )٤(

 .)٤/٢٢٢( بغويالتهذيب لل  :     انظر )٥(

   =  .                                                                             إذا جوزنا التوكيل باإلقرار فال يصح حىت يتبني قدر املقر به وجنسه ألن الغرر يعظم فيه )٦(



 

٣٢٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

تعيـــني  يفتعيـــني أربـــع مـــن الزوجـــات، وال  يفاالرجتـــاع علـــى الصـــحيح، وال جيـــوز التوكيـــل 

  .)١(اختيار الزوجات قول أنه يصح يفاملطلقة واملعتقة واملبهمة، و 

ـــويلوقـــال  فهـــو كالتوكيـــل  ]ب/١٥٦[/ اختيـــار يفإن عـــني أربعـــة،وقال وكلتـــك : املت

اختيــــار هــــذه للطــــالق، وهــــذه للعتــــق، أو  يفوكلتــــك : ، وكــــذا لــــو قــــال)٢(بالرجعــــة جــــاز

عقــد الذمــة مــن اجلــانبني، وجيــوز اســتيفاء اجلزيــة، والصــدقات،  يفللنكــاح، والــرق، وجيــوز 

قبض األمـوال وحقوقهـا وإقباضـها، سـواء كانـت مضـمونة كـالبيع والـديون املسـتحقة،  يفو 

  .)٣( أو غري مضمونة كالرهن، كذا أطلقوه

ال يوكــل يف رد املغصـوب واملســروق مــع : )٤(لسـالموقـال الشــيخ عـز الــدين بـن عبــد ا

املغصــوب مــن  قدرتــه علــى رده؛ إذ لــيس لــه دفعــه إال إىل مالكــه، أو مــن جيــوز لــه انتــزاع

وحيتمـــل أن حيمـــل هـــذا علـــى  )٥(]واملســـروق مـــع قدرتـــه علـــى رده بنفســه إىل [ الغاصــب 

  .املسلم يالتحرمي دون الصحة، وال جيوز توكيل الذم

كـل   يف يوجيوز أن يكون املسـلم وكـيال للـذم: املتويل، قال )٦(إقباض اجلزية على وجه يفو 

                                                                                          

    ).   ٢٨٠ / ٣ (              الوسيط للغزايل   :     انظر   =

       .                                                     التوكيل باإلقرار صورته أن يقول وكلتك لتقر عين لفالن بكذا

    .                           ال يصح ألنه خرب فأشبه الشهادة  :                   أصحهما عند األكثرين

    ).   ٢٩٢ / ٤ (                    روضة الطالبني للنووي   :     انظر

  .)٤/٢٩٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٠٧( العزيز للرافعي  :     انظر )١(

 ).١٠/٢١٥(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر) ٢(

  .نين السابقياملصدر   :     انظر )٣(

الجيــوز التوكيــل يف : "إال أنــه قــال مطلقــا" الغايــة يف اختصــار النهايــة"مل أجــد لــه نصــا يف كتابــه  )٤(

  ". الغصب والعدوان

 ).٤/١٤١(الغاية يف اختصار النهاية : انظر

  .)ز(ساقطة من ) ٥(

   =                       وجيوز التوكيل      ) : "   ٢٩١ / ٤ (                                                املعتمد يف املذهب اجلواز، قال النووي يف روضة الطالبني  )٦(



 

٣٢١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

جيــوز أن يكــون  يقبــول نكــاح ا�وســية، وتــزويج ابنتــه الكــافرة، وا�وســ يفالتصــرفات إال 

ــــه، وســــراء  يفقبــــول نكــــاح مســــلمة، و  يفء إال يكــــل شــــ  يفوكــــيال للمســــلم  ــــزويج موليت ت

التوكيـل والتوكـل، سـواء، وال  يف واحلـريب يحته منه، والـذماملصحف، واملسلم إذا منعنا ص

  .)١(ينعزل الكافر بإسالمه عن توكيل املسلم وغريه

قبض الكفـارات، وال جيـوز  يفقبضها هلم، والفقراء  يفوجيوز توكيل أصناف الزكوات 

  .)٢(يالنيابة فيما يتعلق مقصوده بغري الفاعل، وهو العبادات واملعاص

ـــــل  ـــــل والغصـــــب،  يفوال جيـــــوز التوكي ـــــا وشـــــرب اخلمـــــر والســـــرقة والقت القـــــذف والزن

فـرض طاعتـه،  ىيـر أعجميا  يف الغصب )٣(وكلحق مرتكبها إال أن ي يفوأحكامها تثبت 

ضـــمانه، ومقتضـــى هـــذا أن يضـــمن احلامـــل علـــى الغصـــب  يفأو صـــبيا ال يعقـــل فيـــدخل 

مل على إتالف املال يضمنه، وال يد الغاصب على القول بأن احلا يفاملغصوب إذا تلف 

  .)٤(اجلنايات يف

وال يصح التوكيل باإلسالم والصالة والصوم واالعتكاف واجلهاد، ولـيس منهـا احلـج 

الوصـايا،  يف والعمرة وركعتا الطواف إذا أتى �ا األجري على احلج على خـالف فيهـا يـأيت

  .)٥( وذبح الضحايا واهلدايا يوتفرقة الزكوات والكفارات والصدقات واألضاح

احليـاة  يفبابـه، وطـرده بعضـهم  يفالصوم خالف تقـدم  يفنيابة الوىل عن امليت  يفو 

  .)٦(عند العجز

                                                                                          

                                                                          يف قـــبض األمـــوال مضـــمونة كانـــت أو غريهـــا ويف قـــبض الـــديون وإقباضـــها ومنهـــا اجلزيـــة جيـــوز يف    =

      انتهى   ".                                   ويف وجه ميتنع توكيل الذمي مسلما فيها   .              قبضها وإقباضها

  .)٤/٢٩٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٠٧( العزيز للرافعي   :     انظر )١(

   ).   ٢٩١ / ٤ (                    روضة الطالبني للنووي     :     انظر  )٢(

  ).ز(الصواب ماأثبتناه من  أن يكون ولكن) ط(كتب يف   )٣(

   ).   ٢٩١ / ٤ (                    روضة الطالبني للنووي   :     انظر )٤(

   ).  ٢١ ٦ /  ١٠ (                        كفاية النبيه البن الرفعة    ،   )   ٢٩١ / ٤ (                    روضة الطالبني للنووي   :    انظر )٥(

   ).   ٢٩١ / ٤ (                    روضة الطالبني للنووي   :     انظر )٦(



 

٣٢٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

املـاء  ]أ/١٥٧[/ صـب يف، وإن كانت عبـادة، و )١(إزالة النجاسات يفوجيوز التوكيل 

التــيمم عنــد العجــز، وأحلــق بالعبــادات األميــان والشــهادة، فــال  يفعلــى أعضــاء املتطهــر، و 

  .)٢(كو�ا وكالة خالف  فيجيوز التوكيل فيها، وأما الشهادة على الشهادة ف

 النـــوويويلحـــق بـــاليمني اللعـــان واإليـــالء والقســـامة، فـــال جيـــوز النيابـــة فيهـــا، وجعـــل 

إليــالء بطــالق أو عتــاق لحــق مــن اللعــان بــاليمني الكلمــة اخلامســة خاصــة، فــإن كــان اامل

  .)٣(تعليقهما يف صحة التوكيل فيهما ما سيأيت يفينعقد �ما وهو املذهب كان : وقلنا

وأما الظهار فـال جيـوز التوكيـل فيـه إن غلبنـا شـوائب األميـان وهـو األصـح، وإن غلبنـا 

 ، كذا قالـه املـراوزة، وأطلـق العراقيـون القـول بأنـه الاملتويلشوائب الطالق صح، وصححه 

 يكظهــر أمــه، وجعلــت مــوكل  ييصــح، فــإن صــححناه فيحتمــل أن يقــول أنــت علــى مــوكل

الــدعوى أن الوكيــل  يفأنــت عليــه كظهــر أمــه  كمــا قالــه ســليم : مظــاهر منــك، وأن يقــول

  .)٤(فالن كذا على يفالن مدع يموكل: يقول

 املتــويل، وحكــى الرافعـيوالعتـق قالــه  ويف معـىن اليمــني أيضـا النــذر، وتعليـق الطــالق،

  :تعليق الطالق أوجها يفالتوكيل  يف

إن كــان املعلــق عليــه صــفة يقــع ال حمالــة، كطلــوع الشــمس صــح، وإن كــان قــد ال : ثالثهــا

                                  
 ).١٠/٢١٦(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر) ١(

  ).١٠/٢١٤(كفاية النبيه البن الرفعة ،  )٤/٢٩١(روضة الطالبني للنووي   :     انظر )٢(

                                                                       الشهادة على الشهادة  مقبولة يف غري العقوبـات كـاألموال واألنكحـة والبيـع وسـائر           واملذهب أن 

                                                                                العقود والفسوخ والطالق والعتاق والرضـاع والـوالدة وعيـوب النسـاء سـواء حـق اآلدمـي وحـق اهللا 

     .                         ووقف املساجد واجلهات العامة             تعاىل كالزكاة 

   ).   ٢٨٩ /  ١١ (                    روضة الطالبني للنووي   :     انظر

  .)٥/٣٢( النجم الوهاج للدمرييو  ،)٣/٢٧٦( الوسيط للغزايل  :     انظر )٣(

وفــتح الوهــاب للشــيخ  ،)٥/٣٢(الــنجم الوهــاج للــدمرييو  ،)٣/٢٧٦(الوســيط للغــزايل   :     انظــر )٤(

لســـليمان بـــن حممـــد بـــن عمـــر البجريمـــي ، وحتفـــة احلبيـــب علـــى شـــرح اخلطيـــب )١/٣٧٣(زكريـــا 

 ).٣/٤٥٩(الشافعي



 

٣٢٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

تعليــق العتــق، وأمــا التــدبري فجــزم  يفهــذه  يأن جتــر  يوينبغــ. يقــع كــدخول الــدار مل يصــح

وكـذا : حته، قـاالأبو الطيـب وابـن الصـباغ بصـ قاضيحسني مبنع التوكيل فيه، وال قاضيال

علــى أنــه وصــية فيصــح، أو تعليــق عتــق فــال يصــح، ومقتضــاه أن  املتــويلبالكتابــة، وبنــاه 

وهـل يصـري بالتوكيـل : قاضـيالتعليـق، قـال ال يفجيىيء فيه على أنه تعليق اخلـالف املتقـدم 

  .)١(فيه وجهان ؟بتعليق الطالق والعتق معلقا هلما ومدبرا

حضـور جملـس الصـرف  يفكتوكيل أحـد املتصـارفني   وال يصح التوكيل فيما هو بعيد،

قيـام وارثـه  فـيليقبض بعد مفارقة املوكـل تنـزيال حلضـوره منزلـة حضـور املوكـل، ولـو مـات ف

  .)٢(ذلك وجهان يفمقامه 

 يغســـل امليـــت؛ ألنـــه مـــن فـــروض الكفايـــات، أ يفوال جيـــوز التوكيـــل : الرويـــاينقـــال 

ـــل إذا مل يكـــن مكلفـــا بـــه كالـــذم علـــى القـــول  يفيقـــع عمـــن باشـــره، وهـــو يفهـــم أن الوكي

باشرتاط النيـة فيـه والعبـد أنـه يصـح، وفيـه نظـر؛ فإنـه يصـح االسـتئجار لـه، وقياسـه صـحة 

  .)٣(التوكيل

 يف؛ أل�مــا جعالــة أو إجــارة، وجيــوز يالســبق والرمــ يفوجيــوز التوكيــل : الرويــاينقــال 

  .)٤(القضاء والدعوى

  :مسائل يفاختالف األصحاب  ]ب/١٥٧[/ واشتهر

                                  

الغــرر البهيــة شــرح و  ،)١٠/٢١٤( كفايــة النبيــه البــن الرفعــةو  ،)٥/٢٠٦( العزيــز للرافعــي  :     انظــر )١(

    عـــدم   :                               الـــذي جـــزم بـــه اجلمهـــور ومـــنهم املتـــويل  و  ،)١٠/٤٥٤( البهجـــة الورديـــة لزكريـــا األنصـــاري

   ).   ٢٠٩ /  ١٠ (            البن الرفعة             كفاية النبيه      .     الصحة

روضــة الطــالبني و  ،)٤/٤٥٣( حبــر املــذهب للرويــاينو  ،)٧/٥٤( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر )٢(

                   بنـاء علـى بقـاء خيـار           ، الوجهان  )  ٢٤ / ٥ (                  �اية احملتاج للرملي   و   ، باب الربا يف) ٣/٣٧٩( للنووي

   .           وارثه مقامه                                               املنصوص للشافعي أنه ال ينقطع اخليار مبوته، بل يقوم   :            ، قال اإلمام    ا�لس

    ).  ٢٣ / ٥ (                  �اية املطلب للجويين   :     انظر

  .)٦/٣١( روياينحبر املذهب لل  :     انظر )٣(

  .)٦/٣٢( روياينحبر املذهب لل  :     انظر )٤(



 

٣٢٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :كذا وجهان  أن تقر عين يفوكلتك : صحة التوكيل باإلقرار، وهو أن يقول يف: األولى

هـــو : وصـــاحب املهـــذب ي، وقـــال البنـــدنيج)١(وهـــو ظـــاهر الـــنص: الغـــزايلقـــال : أحـــدمها

  .)٣(أنه يصح البغوي، وصححه )٢(ظاهر املذهب

، الفـوراينالبحـر، و  يف وهـو قـول ابـن سـريج، وقطـع بـه اجلرجـاين عند األكثـرين،: وأظهرمها

  .)٤(أنه ال خالف فيه أنه ال يصح قاضيوزعم ال

  :فيه وجهان ؟فعلى هذا هل جيعل مقرا بنفس التوكيل

  .)٥(البغويعند اجلمهور نعم، وعند : أصحهما

قــر أ: أن يبــني للوكيــل جــنس املقــر بــه وقــدره، فلــو قــال يوعلــى الوجــه األول ينبغــ

  :ء، أو بثوب فوجهانيلفالن بش عين

  .)٦(أنه ال يصح الغزايلو  املاورديوجزم به : أحدمها

 يف، واخلـالف كـاخلالف شـيءأنه يصح، ويطالـب بتفسـريه، كمـا لـو أقـر لـه ب: وأصحهما

  .)٧(الشهادة باإلقرار با�هول

                                  

  .)٣/٢٨٠( الوسيط للغزايل  :     انظر )١(

  .)٢/١٦٢( ياملهذب للشرياز   :     انظر )٢(

  .)٤/٢٠٩( بغويالتهذيب لل  :     انظر )٣(

 روياينحبر املذهب لل ،)١٠/٢١٢(كفاية النبيه البن الرفعة  ،)٣/٢٨٠( الوسيط للغزايل: نظرا )٤(

النجم الوهاج و  ،)٤/٢٩٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٠٨( العزيز للرافعيو  ،)٦/٤٢(

 .)٥/٣٥( للدمريي

  .)٤/٢٠٩( بغويالتهذيب لل  :     انظر )٥(

كفايــة النبيــه البــن ،  )٣/٢٨٠( الوســيط للغــزايلو  ،)٦/٤٩٧( احلــاوي الكبــري للمــاوردي  :     انظــر )٦(

  ).١٠/٢١٢(الرفعة 

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٠٨( العزيــز للرافعــيو  ،)٦/٤٢( رويــاينحبــر املــذهب لل  :     انظــر )٧(

)٤/٢٩٢(. 



 

٣٢٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .فيه اخلالف املتقدم شيء؟وعلى األول هل يكون املوكل مقرا ب

  :لزيد فقط فوجهان عين أقر: ولو قال

  .شيءب أقر عين: أنه كما لو قال: أحدمها

  .)١(أنا مقر: ، كما لو قالشيءوبه قطع العراقيون أنه ال يلزمه : وأصحهما

أن صــيغة إقــرار  ييقتضــ يومــنهم مــن طــرده فيمــا إذا قــال أنــا مقــر، وكــالم البنــدنيج

مقـــر  يمـــوكل: ن يقــولأن صـــيغته أ يأقــررت بكـــذا، وكـــالم غــريه يقتضـــ: الوكيــل أن يقـــول

  .)٢(بكذا

مقـرا لـك بكـذا، وهـل يكـون مقـرا  يجعلـت مـوكل: خ العصر يقولئوكان بعض مشا

  .)٣(الرافعيال، وتبعهم : قال اجلمهور ؟بنفس التوكيل

، وفيــه وجــه حكــاه )٤(ولــه أن يعــزل الوكيــل قبــل اإلقــرار فيمتنــع اإلقــرار: قــال اإلمــام

يكـون مقـرا جـاز لـه أن يشـهد علـى موكلـه بـاإلقرار : ، فـإن قلنـا)٥(أنه يكون مقرا املاوردي

  .بذلك

  .)٦(فهذا إقرار  قطعا يّ لفالن بألف له عل ولو قال أقر عين: وغريه قال اجلرجاين

  .)٧(مل يكن إقرار؛ ألنه مل يقل عين: قاضيأقر لفالن بكذا قال ال: ولو قال

                                  

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٠٨( العزيــز للرافعــيو  ،)٦/٤٢( رويــاينحبــر املــذهب لل  :     انظــر )١(

)٤/٢٩٢(. 

 ).١٠/٢١٣(البن الرفعة كفاية النبيه : انظر )٢(

 .املصدر السابق  :     انظر )٣(

  .)٧/٣٩( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٤(

  .)٦/٥١٣( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٥(

 .)٤/٢٩٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٦/٤٢(حبر املذهب للروياين  :     انظر )٦(

  روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٠٩( العزيــز للرافعــيو  ،)٤/٢٠٩( التهــذيب للبغــوي  :     انظــر )٧(

)٤/٢٩٢(.  



 

٣٢٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

متلـك املباحـات بإثبـات اليـد كاالحتطـاب واالحتشـاش واالصـطياد  يفالتوكيل  يف :الثانية

  : )٢(، وقيل قوالن)١(واستقاء املاء وإحياء املوات وجهان

االســـتئجار،  يفأنـــه يصـــح، فيحصـــل امللـــك فيـــه للموكـــل إذا قصـــده الوكيـــل، و : أصــحهما

  :ولذلك طريقان

  .)٣(أنه على الوجهني: أصهما

  .)٥(اجلزم باملنع )٤(عن ابن كج: والثاين

  .)٦(وبه قال ابن القاص واإلمام القطع باجلواز، ويتقدر باملدة: والثالث

ـــه : والرابـــع ـــل  الرويـــاينقال ـــأجرة، و  ]أ/١٥٨[/ االصـــطياد يفجيـــوز التوكي جـــوازه  يفوحنـــوه ب

  .)٧(بغريها وجهان

                                  

    ).   ٢٧٧ / ٣ (              الوسيط للغزايل   :     انظر )١(

 ).١٠/٢١٣(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٢(

    .      اجلواز  :                                                    أي على الوجهني السابقني يف املسألة السابقة، وأصح الوجهني   )٣ (

    ).   ٢٩٢ / ٤ (          بني للنووي  ل         روضة الطا  :     انظر   

هــو يوســف بــن أمحــد بــن كــج القاضــي أبــو القاســم الــدينوري أحــد األئمــة املشــهورين  :ابــن كــج) ٤(

  .وحفاظ املذهب املصنفني وأصحاب الوجوه املتقنني تفقه بأيب احلسني ابن القطان

  .انتهت إليه الرئاسة ببالده يف املذهب

  .قتله العيارون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة مخس وأربعمائة

  .)١/١٩٨،١٩٩(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض   :     انظر

 ).١٠/٢١٣(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٥(

 .)٤/٢٩٢( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )٦(

وا�موع تكملة  ،)٦/٣١( روياينوحبر املذهب لل ،)١/٣٤٨( املهذب للشريازي: انظر )٧(

 ).٤/٢٩١(الطالبني للنووي روضة . أصحهما اجلواز ،)٩٥،٩٦، ١٤/٩٤(املطيعى 



 

٣٢٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(إحياء املوات بال أجرة، وقطعا جيوز بأجرة على األصح يفوال جيوز 

، فلـو قصـد األجـري نفسـه )٢(ت اإلجارة فاملتحصل للمستأجر، وعليه أجـرة مثلـهولو فسد

  .)٤(يكون للمستأجر أيضا، وتوقف فيه اإلمام: )٣(يقال الشيخ أبو عل

  

  :فرع

كـان امللـتقط : وابـن الصـباغ الرويـاينلو أمره بااللتقاط فالتقط قال القاضيان أبو الطيب و 

  .االحتطاب يفأحق به، ومل يذكرا فيه اخلالف 

  .)٥(حيتمل أن خيرج على الوجهني فيه: وقال العمراين

  .)٦(واألول أقوى: النوويقال 

  

 يواملدعى عليه التوكيـل باخلصـومة، سـواء كـان املـدع يجيوز لكل واحد من املدع :الثالثة

كالقصـــاص وحـــد القـــذف وغريمهـــا مـــن احلقـــوق، وســـواء كـــان   يبـــه مـــاال أو عقوبـــة آلدمـــ

 ياخلصم حاضرا أو غائبا، صحيحا أو مريضـا، رجـال أو امـرأة خمـدرة أو بـرزة، وسـواء رضـ

اخلصــم أم ال، ولــيس لآلخــر االمتنــاع مــن حضــور خماصــمة الوكيــل، فــإذا اســتدعى طالــب 

بــات حــدود اهللا، كحــد احلــق علــى خصــمه لزمــه احلضــور أو التوكيــل، وال جيــوز التوكيــل بإث

حـد  ءمساعهـا بالزنـا لـدر  يفاخلمر والزنا، وكذلك ال يسمع فيها الدعوى إلقامة احلـدود، و 

  .)٧(بابه يف القذف خالف يأيت

                                  

  .)٤/٢٩٣( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )١(

  .)٤/٢٩٢( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )٢(

 ).١٠/٢١٤(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر )٣(

 .)٧/٣٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٤(

 ).١٠/٢١٤(كفاية النبيه البن الرفعة ،  )٦/٤٠١( البيان للعمراين  :     انظر )٥(

 .وما قاله ابن الصباغ أقوى :قال النووى ،)٤/٢٩٣( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )٦(

 ،)٥/٢٠٩( العزيـز للرافعـيو  ،)٤/٢١٢( التهذيب للبغويو  ،)٣/٢٨٧( الوسيط للغزايل  :     انظر )٧(

  .)٦/٣٩٨( للعمراينوالبيان 



 

٣٢٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

حضــــوريهما  يفحــــد مملوكــــه  يفوجيــــوز اســــتيفاء حــــدود اهللا تعــــاىل لإلمــــام وللســــيد 

صاص وحد القـذف، بـل استيفاء عقوبات اآلدميني حبضرة املوكل بالق يفوغيبتهما، وكذا 

حد القذف، وقطع الطرف على الصحيح، هذا إذا وكلـه بعـد ثبوتـه، فأمـا  يفيتعني ذلك 

  .)١(قبله ففيه وجهان

  :فيه طرق ؟غيبته يفوهل جيوز 

  :فيه قوالن: أشهرها

  .)٢(أنه جيوز: أصحهما

  )٣(.وبه يفىت: الروياينقال . ال: وثانيهما

  .الطربيأبو حامد و القطع باجلواز، واختاره : والثاىن

ثبـوت العقوبـات بالشـهادة علـى  يفمـن القـولني  قاضـيالقطـع بـاملنع، وقر�مـا ال: والثالث

ال يصـح فـاقتص الوكيـل وقـع املوكـل، : ، فـإن قلنـاقاضـيإىل ال قاضيالشهادة، وبكتاب ال

  .)٤(صحيحةلكنه مل يستوفه بوكالة 

جـوب الديـة قـوالن، وبنامهـا و  فـييصح فاستوفاه بعـد العتـق وقبـل العلـم، ف: وإن قلنا

احلقيقـة راجـع إىل أن  يفانعـزال الوكيـل قبـل العلـم، واخلـالف  يفابن الصباغ على القـولني 

القـولني  ]ب/١٥٨[/ املـاوردي، وخصـص يوصرح بـه احملـامل ؟العفو هل يصح قبل العلم

إذا كان املوكل على مسافة أقصـر مـن زمـن العفـو أو متسـاوية، كمـا إذا كـان علـى مسـافة 

                                  

  .)٦/٣٩٨( للعمراينوالبيان  ،)٥/٢٠٩( العزيز للرافعيو  ،)٤/٢١٢( التهذيب للبغوي  :     انظر )١(

 روضة الطالبني للنوويو  ،)١٤/٩٨( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/٢١٠( العزيز للرافعي  :     انظر )٢(

)٤/٢٩٣(.  

  .)٦/٣٣(حبر املذهب للروياين  :     انظر )٣(

 الطالبني للنووي ، وروضة)١٤/٩٨(، وا�موع تكملة املطيعي )٥/٢١٠( العزيز للرافعي  :     انظر )٤(

  ).٦/٣٩٨( للعمراينوالبيان  ،)٤/٢٩٣(



 

٣٢٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(مخسة أيام وعفا قبل القصاص خبمسة

مسافة عشرة أيـام وعفـا قبـل القصـاص بأربعـة  يففأما إذا كانت أبعد منه، كما إذا كانت 

علـــى  شـــيءليـــه، فـــال وعفـــا قبـــل وصـــوله إ فعفـــوه باطـــل، كمـــا لـــو رمـــى ســـهما إىل اجلـــاين

  .)٢(الوكيل

  .ماله يفدية عهد حمض  يه: يلزم الدية، قال أبو إسحاق: وإذا قلنا

  .دية خطأ مؤجلة على العاقلة يه: وقال ابن أىب هريرة

  .)٣(وجوب الكفارة وجهان فيال دية ف: وإن قلنا

  

أن يكـــون مـــا بـــه التوكيـــل مملوكـــا للموكـــل، فلـــو وكلـــه بطـــالق زوجـــة   :)٤(يالثـــان الشـــرط

  :سينكحها، أو بيع عبد سيملكه أو إعتاقه فوجهان

  .)٥(أنه ال يصح الغزايلواإلمام، وجزم به  قاضيعند العراقيني وال: أصحهما

  .)٦(وأفىت به القفال أنه يصح البغويوهو ما أورده : ثانيهما

اخلالف عائـد إىل أن : وجيوز أن يقال: الرافعيحصول امللك عند التصرف، قال  فيويك

                                  

روضة الطالبني و  ،)١٤/٩٨( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/٢١٠( العزيز للرافعي: انظر )١(

  .)٤/٢٩٣( للنووي

 ).١٠/٢١٩(كفاية النبيه البن الرفعة : انظر) ٢(

 للنوويروضة الطالبني و  ،)١٤/٩٨( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/٢١٠( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

)٤/٢٩٣(. 

 .الشرط الثاين من شروط الركن األول )٤(

     ).   ٢٧٩ / ٣ (                ، الوسيط للغزايل  )  ٣٣ / ٧ (                  �اية املطلب للجويين   :     انظر  )٥ (

                        ،  وروضــة الطــالبني للنــووي  )   ٢٠٥ / ٥ (                   ، والعزيــز للرافعــي   )   ٢٢٨ / ٤ (               التهــذيب للبغــوي   :     انظــر )٦(

  .              ، واملعتمد األول )   ٢٩١ / ٤ (



 

٣٣٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  انتهى. )١(االعتبار حبالة التوكيل، أو حبالة التصرف

  :)٢(أن يقبل له نكاح امرأة إذا حلَّ فوجهان يف ما إذا وكل حمرم حالال: ومن نظائره

ـــة التوكيـــل مل تصـــح وإال صـــحت، وهـــو مـــا أورده العراقيـــون، ونســـبه  إن اعتربنـــا حال

  .فرقا بينه وبني مسألة الكتاب ياألم، لكنهم وجهوا املنع مبا يقتض يفإىل نصه  املاوردي

فيــه : املــاوردي، قــال خماصــمة كــل خصــم حيــدث يل يفوكلتــك : مــا إذا قــال: ومنهــا

  :وجهان

  .صحللبصريني أ�ا ال ت: أحدمها

  .حامد ، وهو موافق ملا تقدم عن أيب)٣(للبغداديني أ�ا تصح: والثاين

. )٤(صـحتها وجهـان فـيخماصمة من لـه مـن الغرمـاء اآلن ف يفلو وكله : وعلى األول

تـــزويج ابنتـــه إذا انقضـــت عـــد�ا أو طلقهـــا زوجهـــا،  يفالوجهـــان فيمـــا لـــو وكلـــه  يوجيـــر 

وبقضاء دين سيلزمه، ولو قال إذا طلقها زوجها، أو انقضت عد�ا فقد وكلتك تزوجيها، 

  .)٥(تعليق الوكالة يففهو على القولني 

  .إذا ملكت هذا فقد وكلتك بيعه: وكذا لو قال

  .فهنا أوىل ال يصح: أن يرتب هذا على الصورة األوىل، فإن قلنا يوينبغ

                                  

     ).   ٢٠٥ / ٥ (               العزيز للرافعي   :     انظر  )١ (

  ).٦/٥١١(، احلاوي الكبري للماوردي )٣/٢٣٢(األم للشافعي    :     انظر )٢(

  ).٥/٤٥٠(التهذيب للبغوي . له التزويج بعد التحلل بالوكالة السابقة

  .)٦/٥١١( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٣(

، وحبــر املــذهب )٧/٣٥(، �ايــة املطلــب للجــويين )٦/٥١١(احلــاوي الكبــري للمــاوردي   :     انظــر )٤(

  ).١٠/٢٢٩( البن الرفعة، وكفاية النبيه )٦/٤٠،٤١(للروياين 

  .صح يف مجيع اخلصوماتأنه ي: واملعتمد 

  .، واملعتمد أنه يصح)٧/٧٦(، وروضة الطالبني للنووي )٧/٦٦٨(العزيز للرافعي   :     انظر )٥(



 

٣٣١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .  )١(تعليق الوكالة يف صحة هذا اخلالف اآليت فييصح ف: وإن قلنا

الوجــه القطــع : إن تزوجــت فالنــة فقــد وكلتــك بطالقهــا، فقــد قــال اإلمــام: ولــو قــال

وكلتك فيما : لو قال ]أ/١٥٩[/ حامد أنه ، وحكى ابن الصباغ عن أيب)٢(بأ�ا ال تصح

أملكه اآلن، وفيما أملكـه بعـد أنـه يصـح، وحكـى عـن األصـحاب الصـحة فيمـا إذا وكلـه 

املطالبــة حبقوقــه دخــل فيــه مــا يتجــدد مــن  يفبيــع مثــرة قبــل إمثارهــا، وأفــىت بأنــه إذا وكلــه  يف

ــــه قــــال )٣(احلقــــوق بعــــد، ونقــــل صــــاحب البيــــان عــــن الشــــيخ تصــــح الوكالــــة بــــاملعلوم : أن

، واملوجــود واملعــدوم، فلــو وكلــه باســتيفاء حقوقــه كلهــا مــا وجــب لــه ومــا ســيجب وا�هــول

بعُد جاز، وعلى املذهب يستثىن من هـذا األصـل القـراض فإنـه يصـح إذن املالـك للعامـل 

  .)٤(بيع ما سيملكه من العروض يف

واعلم أنه ال يلزم من كون ما بـه التوكيـل مملوكـا للموكـل صـحة الوكالـة، بـل البـد مـع 

ــــإن الــــويل ذلــــك ــــل ميلكــــان التصــــرف وال يــــوكالن إال  جــــواز التوكيــــل، ف بعــــض  يفوالوكي

  .األحوال

  

  :بعض الوجوه يفأن يكون املوكل فيه معلوما  :)٥(الشرط الثالث

  :وفيه مسائل

لــو قــال وكلتــك بكــل قليــل وكثــري ومل يضــفه إىل نفســه مل يصــح، ولــو أضــاف إليــه : األوىل

، وقضـــاء ي، واســـتيفاء حقـــوقي، وعتـــق عبيـــدزوجـــايتمـــن تطليـــق  وكلتـــك مبـــا إيلَّ : فقـــال

  .صح ي، وبيع أمالكديوين

                                  

 البن الرفعـة، وكفاية النبيه )٤/٣٠٢(، وروضة الطالبني للنووي )٥/٢٢١(العزيز للرافعي   :     انظر )١(

  .واملعتمد ال يصح). ١٠/٢٢٤(

  .)٧/٣٣(�اية املطلب للجويين   :     انظر )٢(

  .يقصد أبا حامد الغزايل )٣(

 ).٦/٤٠٥(البيان للعمراين   :     انظر )٤(

 .من شروط الركن األولالثالث الشرط  )٥(



 

٣٣٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .وله استيفاء احلقوق املتجددة بعد التوكيل: قال الشيخ ابن الصالح

ممـا  مـن التصـرفات، أو بكـل أمـر هـو إيلَّ  وكلتـك بكـل قليـل وكثـري مبـا إيلَّ :  ولو قال

  :يناب فيه، ومل يفّصل أجناس التصرفات فوجهان

  .وبه قطع اجلمهور أنه ال يصح :أصحهما

فتصرف  يأو مجيع األشياء، أو أنت وكيل يفوضت إليك مجيع حقوق: وكذا لو قال

  .كيف شئت  يملك يف

ـــه أو قضـــائها، فهـــل يشـــرتط أن تكـــون األمـــوال  ـــه أو قـــبض ديون ولـــو وكلـــه ببيـــع مال

  والديون معلومة؟

  .، وصاحب الذخائرالبغوينعم، وتابعه : قاضيقال ال

فتــاوى القفــال أنــه  يفومل يتعــرض املعظــم لــه، و . األشــبه أنــه ال يشــرتط: الرافعــيوقــال 

علــى النــاس جممــال جــاز، وإن كــان ال يعــرف مــن عليــه،  وكلتــك باســتيفاء ديــوين: لــو قــال

  انتهى .)١(جنس ذلك الدين يوأنه واحد أو أشخاص، وأ

خبــالف مــا إذا بــع طائفــة مــن مــايل، أو بعضــه، أو ســهما منــه مل يصــح،، : ولــو قــال

  .)٢(يقاله العباد بع مجيع أموايل: قال

ــــال ــــو ق ــــه : ول ــــبض مــــا شــــئت مــــن ديــــوين صــــح، قال ــــع مــــا شــــئت مــــن مــــايل، واق ب

  .)٣(يالشرياز 

                                  

  .)٥/٢١٢( العزيز للرافعي  :     انظر )١(

  .)٥/٢١٢( العزيز للرافعي  :     انظر )٢(

  .)٢/١٦٥( املهذب للشريازي  :     انظر )٣(

وال جيـوز أن ": التهـذيب"قـال يف. هو الصـحيح املعـروف" املهذب"قال النووي هذا املذكور عن 

عـن ابـن الصـباغ أيضا " البيان"، ففي "احللية"وأما قول صاحب . يبيع الكل إال أن يقبض الكل

مــا تــراه مــن عبيــدي، جــاز، : ولــو قــال. بــع مــا تــراه مــن مــايل، مل جيــز: لــو قــال: حنــوه، فإنــه قــال

  =     للروياين فغلط،" احللية"، إن كان املراد به "احللية"وهذا النقل عن . وكالمها شاذ ضعيف



 

٣٣٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  ]ب/١٥٩[/ .)١(وليس له أن يبيع الكل، وال أن يقبض الكل: البغويقال 

ت مــن بــع مــن رأيــ: لــو قــال: ، مــا ينــازع فيــه، فإنــه قــال"احلليــة" ويف: " الرافعــيقــال 

  ".)٢(عبيدي، ال جيوز حىت مييز

بـع : لـو قـال: فهـو غلـط، فـإن الـذي فيهـا الرويـاينإن كان املـراد حليـة : "النوويقال 

ولو وكله أن يزوجه من شـاء . من عبيدي هؤالء الثالثة من رأيت، جاز، وال جيوز اجلميع

  انتهى". )٣(أبو حامد قاضيجاز، ذكره ال

بـع مـن رأيـت مـن : لو قـال: "عن احللية فقال الرافعيمبا نقله  املاورديوصرح : قلت

، أو ما رأيت من خيلي مل جيز سواء ذكر العدد أو ال حـىت يتميـز املبيـع بصـفة أو يعبيد

  .؛ الختالفها، واملراد رؤية القلب)٤(إشارة

لـو قـال بـع : فقـاال البغـويو  يخبالف ما قاله الشرياز  )٥(وصرح ابن الصباغ والعمراين

  .)٦(مل جيز، ولو قال ما تراه من عبيدي جاز؛ ألنه أخص ايلما تراه من م

                                                                                          

رأيـت، جـاز، وال يبيـع بع من عبيدي هؤالء الثالثة مـن : لو قال: الروياين" حلية"فإن الذي يف    =

فقــال املســألة مــذكورة يف احلليــة قبيــل هــذا : واعرتضــه يف املهمــات. للتبعــيض" مــن"اجلميــع؛ ألن 

بــع مــن عبيــدي مــن رأيــت مل : ولــو قــال: "الكــالم الــذي نقلــه بنحــو مخســة أســطر فقــال مــا نصــه

إن كـــان جيــز حـــىت مييـــز إىل آخــر مـــا ذكـــره، فظهـــر أن الــذي نقلـــه الرافعـــي عــن احلليـــة صـــحيح، و 

  ".وجها ضعيفا

 .)٤/٢٩٥( روضة الطالبني للنووي   :     انظر

  .)٤/٢١١( التهذيب للبغوي  :     انظر )١(

 .)٥/٢١٣( العزيز للرافعي  :     انظر )٢(

  .)٤/٢٩٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )٣(

  .)٦/٤٩٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٤(

  .)٦/٤٠٧(للعمراين البيان  :     انظر )٥(

 .)٤/٢٩٥( الطالبني للنوويروضة   :     انظر )٦(



 

٣٣٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(هو شاذ النوويلكن قال 

  .مل جيز بع ما شئت من مايل: لو قال: فقال قاضيوصرح به أيضا ال

  .)٢(يأو َمن رأيت من عبيد بع ما تراه من مايل: لو قال: أيضا املاورديوقال 

مـن شـئت ال يبتـع كلهـم، ولـو بـاعهم  يلـو قـال بـع مـن عبيـد: الغـزايلوقال اإلمام و 

  .)٣(إال واحدا جاز

  :ثالثة أوجه يأو من عبيد بع ما شئت من مايل: ويتحرر من ذلك فيما إذا قال

  .صح يمل يصح، وإن قال من عبيد إن قال بع ما شئت من مايل: ثالثها

  .)٤(مل يصح املاورديولو وكله أن يهب من ماله ما يراه، قال 

  .)٥(ما تقدم أنه يصح وقياس: النوويقال 

، طلـــق إحـــدى زوجـــيت: بـــع هـــذا العبـــد أو هـــذا مل يصـــح، وكـــذا لـــو قـــال: ولـــو قـــال

  .وللروياىن فيه احتمال أنه يصح

 )٦(يأن يزوجــــــه مــــــن شــــــاء ففيــــــه وجــــــه أنــــــه ال يصــــــح، واختــــــاره الــــــزبري  يفوأمــــــا توكيلــــــه 

                                  

 ).٤/٢٩٥(روضة الطالبني للنووي   :     انظر )١(

  .)٦/٤٩٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٢(

 .)٧/٥٤( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٣(

فلو وكله يف هبة شـيء بعينـه معلـوم "  :قال ما نصه) ٦/٥١٦( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٤(

 ".من ماله كان جائزا

 .)٤/٢٩٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )٥(

الـزبري بـن أمحـد بـن سـليمان بــن عبـد اهللا بـن عاصـم بـن املنـذر بــن الـزبري بـن العـوام األسـدي أبــو ) ٦(

ولـــه .وكـــان أعمـــى :قـــال الشـــيخ أبـــو إســـحاق .أحـــد أئمـــة الشـــافعية .عبـــد اهللا الـــزبريي البصـــري

مــات قبــل العشــرين وثالمثائـــة  :قــال الشــيخ أبــو إســحاق .الكــايف :مصــنفات كثــرية مليحــة منهــا

  .وأرخ الذهيب وفاته سنة سبع عشرة



 

٣٣٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(النوويوصححه 

  

  :فرع

بيــع نصــيبه،  يفلــو اخــتلط محــام برجــه حبمــام بــرج غــريه ومل مييــز فوكــل أحــدمها اآلخــر 

  .العدد والقيمة صح، وإال فال يففإن استوى اململوكان 

صـحة  فـيولو كانت مشرتكة بينهما علـى اإلشـاعة وجهـل كـل منهمـا قـدر حصـته ف

  )٢(.التوكيل وجهان

  

اشــرت يل شــيئا أو حيوانــا أو : قــولإذا وكــل بتصــرف خــاص بينــه فــال يكفــي أن ي :الثانيــة

: شــراء عبــد فقــال يفرقيقــا أو زاداً، أو البــد مــن أن يعــني جنســه ونوعــه ومثنــه، فلــو وكلــه 

ــَلم، وال مــا  يف عبــدا تركيــا مبائــة صــح، وال يشــرتط استقصــاء األوصــاف الــيت اشــرت يل السَّ

  .)٣(منها اتفاقا]أ/١٦٠[/ يقرب

ــــو حامــــد ــــال الشــــيخ أب ــــوع الواحــــد إذا اختلفــــت : وق ــــة حتــــت الن األوصــــاف الداخل

  .)٤(اختالفا ظاهرا اشرتط ذكر أوصاف متيزه

  .)٥(ومل يتعرضوا له: قال اإلمام

  .، لكن قيل أنه احتمال له)٧(أنه األشبه: وقال )٦(قد ذكر صاحب التنبيه: قلت

اشـرت عبـدا أو ثوبـا ومل يـذكر نوعـه وال مثنـه مل يصـح علـى املـذهب، : ولو اقتصر على قوله

                                  

 .)٤/٢٩٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )١(

  .مل أقف على من تعرض هلذا الفرع غري املصنف رمحه اهللا) ٢(

  .)٢٩٦ ،٤/٢٩٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢١٣( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

  .)٣/٢٨٠( الوسيط للغزايل  :     انظر )٤(

 .)٧/٥١( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٥(

 .شريازياإلمام ال) ٦(

  .)٢/١٦٥( شريازياملهذب لل  :     انظر )٧(



 

٣٣٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(ثوب مطلق وهو بعيد يفالسلم  يفوفيه وجه أنه يصح، وطرد 

عبــدا : العبــد دون الثــوب، وإن بــنيَّ اجلــنس والنــوع فقــال يف يصــح: ومــنهم مــن قــال

  :تركيا دون الثمن فوجهان

  .أنه يصح: أصحهما

من مائـة إىل ألـف، وهـو أظهـر : ال يصح حىت يبينه أو يبني غايته، كما لو قال: وثانيهما

  .)٢(، وأصح عند اجلرجاينقاضيعند ال

  :ولو تعرض لوصف العبد وترك الثمن فوجهان

  .أنه ال يصح: أصحهما عند اجلرجاين

  .الصحة قاضيوظاهر كالم ال

  :الصورتني ثالثة أوجه يفوحيصل 

 اشــرت يل: إن تعــرض للوصــف صــح، وإال فــال، ولــو مل يبــني النــوع، كمــا لــو قــال: ثالثهــا

  .عبدا مبائة

صحة هذا وجهـان  فياملذهب أنه إذا مل يذكر النوع والثمن ال يصح، فوفرعنا على 

، ووجـه الصـحة بـأن ذكـر )٤(أيضـا املـاوردي، وقـد حكامهـا )٣(الرافعـيالوجيز، وأنكرمهـا  يف

  .)٥(املهذب أنه ال يصح يفالثمن يقوم مقام الوصف، واملذكور 

: يبــني اجلـنس بـأن قــال رقيقـا، أو مل اشـرت يل: ولـو مل يبـني النــوع وال الـثمن بـأن قــال

  .اشرت حيوانا أو شيئا مل يصح
                                  

كفايـــة النبيـــه البـــن و  ،)٢/١٦٥( شـــريازياملهـــذب لل ،)٧/٥٢( �ايـــة املطلـــب للجــويين  :     انظـــر )١(

  .)١٠/٢٨٢( الرفعة

  .)١٤/١٠٦( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٣/٢٨٠( الوسيط للغزايل  :     انظر )٢(

  .)٥/٢١١( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

  .)٦/٥٤٨( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٤(

  ) ١٤/١٠٦( ا�موع تكملة املطيعي  :     انظر )٥(



 

٣٣٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(وعلى الوجه املتقدم جيىيء فيه تردد، وهو هنا أبعد: قال اإلمام

 )٢(عبـــدا كمـــا تشـــاء منعـــه األكثـــرون، وقـــال الشـــيخ أبـــو حممـــد اشـــرت يل: ولـــو قـــال

عبـــد كـــان بــــثمن  يأ يالقـــراض، ويشــــرت  يفيصـــح التفـــويض التــــام، وكمـــا : )٣(املـــاورديو 

  .)٤(لهمث

والســكة أو شــراء حــانوت  )٥(، وإذا اشــرتط التعــرض للمحلــةدار شــراء يفوإذا وكلــه 

  .)٦(ذكر الثمن الوجهان يفاشرتط ذكر السوق، وعلى هذا القياس، و 

واعلم أن ما تقدم من اشرتاط ذكر النوع فيمـا إذا مل يكـن القصـد بالشـراء للتجـارة، 

بيـــان النـــوع وال اجلـــنس، بـــل جيـــوز أن يقـــال أمــا إذا كـــان القصـــد بـــه التجـــارة فـــال يشـــرتط 

 /�ــذه الــدراهم مــا شــئت مــن العــروض، أو مــا علمــت فيــه حظــا مــن يوكلتــك أن تشــرت 

  .)٨(املتويلو  )٧(املاورديالقراض والشركة، صرح به  يفاألموال كما  ]ب/١٦٠[

  

                                  

 .)٧/٥١( �اية املطلب للجويين  :     انظر )١(

 .)٧/٥٢( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٢(

 .)٦/٥١٩( للماوردياحلاوي الكبري   :     انظر )٣(

 .)٤/٢٩٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢١٣( العزيز للرافعي  :     انظر )٤(

  ).١٤٨ص (املصباح املنري : انظر. بالفتح هي املكان ينزله القوم: احمللة) ٥(

ْ   منزل اْلَقْوم   َ   . )   ١٩٤ / ١ (             املعجم الوسيط    : (    انظر  .  َ  َحمال  )  ج (      ْ 

ا�موع  ،)١/٢٤٨( يوالسراج الوهاج للغمراو  ،)٤/٢٩٦( روضة الطالبني للنووي: انظر )٦(

 .ال: أصحهما: قال الرافعيو  ،)١٤/١٠٨( يتكملة املطيع

  .)٦/٥٤٨( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٧(

أسـىن املطالـب  ،)٥/٣٨( النجم الوهـاج للـدمريي، )١٠/٢٨٤( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر )٨(

 .)٣/٢٤٠( احملتاج للشربيينمغين  ،)٢/٢٦٣( لزكريا األنصاري



 

٣٣٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

عمـا عليـه، وعلـم  )٢(هئـأبر : املقدار املربأ عنه، فلو قـال )١(لو وكله يف اإلبراء فليبني :الثالثة

بــع هــذا مبــا بــاع بــه فــالن : ، خبــالف مــا إذا قــال)٣(املوكــل جنســه وقــدره دون الوكيــل صــح

صــحة البيــع، كــذا قالــه  يففرســه، فإنــه يشــرتط فيــه علــم الوكيــل دون املوكــل علــى املــذهب 

  .)٤(واإلمام قاضيال

ف البـــد أن يعـــر : والبنـــدنيجى وتبعهمـــا صـــاحبا املهـــذب والتهـــذيب املـــاورديوقـــال 

  .)٥(اإلبراء جنس الدين وقدره يفالوكيل 

ـــى الصـــحيح : الرافعـــيقـــال  أن اإلبـــراء عـــن ا�هـــول ال  يفواألشـــبه األول، وهـــذا عل

اشـرتاط علـم املـربأ خـالف، يبـىن  يفيصح، أما إن صححناه فيشـرتط علـم املوكـل أيضـا، و 

 يفه، مث ينظـر متليك، فالبد من علم املتهـب مبـا يتهبـ: على أنه إسقاط أو متليك، إن قلنا

منــه، قــال  شــيءعــن : أبــرأه عــن الكــل، وإن قــال أبــرأ فالنــا عــن ديــين: الصــيغة، فــإن قــال

  .)٦(ه عن قليل منهئيرب : الرافعيو  البغوي

عمـا شـئت، : وإن قـال ،شـيءعـن أقـل مـا ينطلـق عليـه اسـم ال )٧(هئـيرب : املتويلوقال 

  . )٨(عن مجيعه فأبرأه عن بعضه صح: وإن قال ،أبرأه عما يشاء

                                  

  .فلبس: )ط(يف ) ١(

  .أبره :)ز( يف) ٢(

 التهذيب للبغويو  ،)٢/١٦٥(املهذب للشريازي و  ،)٦/٥١٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٣(

)٤/٢١١(.  

  .)٧/٣٨( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٤(

 التهذيب للبغويو  ،)٢/١٦٥( املهذب للشريازيو  ،)٦/٥١٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٥(

)٤/٢١١(.  

  ).٥/٢١٤(، والعزيز للرافعي)٤/٢١٢(التهذيب للبغوي   :     انظر )٦(

 .هو الصواب) ز(وما أثبتناه من  هييرب : )ط(يف ) ٧(

 روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢١٤( العزيز للرافعيو  ،)٤/٢١٢( التهذيب للبغوي: انظر )٨(

)٤/٢٩٦(.  



 

٣٣٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 الرويـاينوحكـى . مـن كـذا مل يصـح: ومل يقـل أن تـربأ فالنـا عـين يفوكلتـك : ولو قال

  .)١(وجها أنه يصح

  

  :وأطلق فوجهان ييخصملو قال وكلتك مبخاصمة  :الرابعة

احتياجــه  يفمجيــع اخلصــومات، وعلــى هــذا  يفأنــه يصــح، ويصــري وكــيال : أصــحهما

  .)٢(وجهان ؟إىل بيان ما فيه اخلصومة من عني، أو دين، أو أرش جناية، أو بدل مال

وهــو قريــب مــن : الرافعــيأنــه ال يصــح، حــىت يبــني مــن خياصــم معــه، قــال : وثانيهمــا

بيــان مــا  غــري معلومــة، وســيأيت ياخلــالف الــذى مــرَّ فيمــا إذا وكــل ببيــع مالــه وأطلــق، وهــ

  .)٣(يدخلالتوكيل وما ال  يفيدخل 

مســــاع  يفال يكـــون وكــــيال  وكلتـــك لتكــــون خماصـــما عــــين: ولـــو قــــال: قاضــــيقـــال ال

  .)٤(جعلتك خماصما أو حماكما: الدعوى عليه والبينة، إال أن يقول

  

  :الموكل: يالركن الثان

ويشرتط فيه أن يكون قادرا على مباشرة ما يوكل فيه بنفسه، إما حبـق امللـك أو حبـق 

أن جيـىيء  يوا�نون والنائم واملغمى عليه، وينبغ يصح توكيل الصيب الوالية على غريه، فال

علــــى ]أ/١٦١[/ صـــحتهما منـــه يف التـــدبري والوصـــية اخلـــالف اآليت يف توكيـــل الصـــيب يف

عقـــد النكـــاح، وال توكيـــل  يفصـــحة توكيـــل البـــالغ فيهمـــا، وال توكيـــل املـــرأة  يفالصـــحيح 

قبــول النكــاح  يفال يليــه، والعبــد ال جيــوز أن يوكــل وكــيال : نكــاح ابنتــه إذا قلنــا يفالفاسـق 

لنفسه إذا مل يأذن له سيده فيه، فإن أذن له فيه صح، وفيه وجـه أنـه ال جيـوز لـه التوكيـل، 

                                  

  .)٦/٤٢( للروياينحبر املذهب   :     انظر )١(

    .نعــم يشــرتط بيــان مــا فيــه اخلصــومة: أصــحهما .كــالوجهني يف بيــان مــن خياصــم معــهالوجهــان   )٢(

  ).٥/٢١٥(العزيز للرافعي   :     انظر

  .)٥/٢١١( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٨٠( الوسيط للغزايل  :     انظر )٣(

  .)٢/٢٦٣( أسىن املطالب لزكريا األنصاري  :     انظر )٤(



 

٣٤٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

وجيوز توكيله فيما يستقل به من التصرفات، كـالطالق بعـوض، أو غـريه، والقصـاص علـى 

ذمة على رأى، وفيما ال يستقل به إذا أذن سيده، وكذا احملجـور ال يفرأى، والشراء بثمن 

  .)١(جوازه بعده وجهان يف، و فلس بالسفه ال جيوز توكيله قبل إذن الويلعليه، أو امل

ــه، كــالطالق والقصــاص واخللــع، وكــذا الثابــت   يفومــا يســتقل بــه جيــوز أن يتوكــل في

  .)٢(الذمة من املفلس على األصح

از التوكيـــل بطـــالق امـــرأة ســـينكحها أو عتـــق عبـــد ســـيملكه، جـــو  يفو : الرافعـــيقـــال 

  .)٣(، ومل يتعرضوا لهفقياسه جواز توكيل احملجور عليه مبا سيأذن فيه الويل

  .)٤(وميكن الفرق: النوويقال 

التـزوج  يفوللمكاتب التوكيل فيما يصح منه من التصرفات املالية، وليس له التوكيـل 

  .)٥(ن، بناء على صحته بإذنهبغري إذن سيده، وفيه بإذنه قوال

  .)٦(وتوكيل السكران مبحرم حكمه حكم سائر تصرفاته، فيخرج على اخلالف منها

  .)٧(تزويج البكر، وفيه وجه أنه ال جيوز إال بإذ�ا يفولألب واجلد التوكيل 

  :البكر والثيب بغري إذ�ا وجهان يفتزويج الثيب، وغري ا�رب  يفتوكيل ا�رب  يفو 

                                  

الـنجم الوهـاج و  ،)٤/٢٩٨،٢٩٩( روضـة الطـالبني للنـوويو  ،)٥/٢١٥( للرافعـي العزيـز  :     انظـر )١(

  .)٥/٢٤،٢٥( للدمريي

الـنجم الوهـاج و  ،)٤/٢٩٨،٢٩٩( روضـة الطـالبني للنـوويو  ،)٥/٢١٥( العزيـز للرافعـي  :     انظـر )٢(

 .)٥/٢٤،٢٥(للدمريي

 .)٥/٢١٥( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

  ). ٢٩٩،/٤( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )٤(

الـنجم الوهـاج و  ،)٤/٢٩٨،٢٩٩( روضـة الطـالبني للنـوويو  ،)٥/٢١٥( العزيـز للرافعـي  :     انظـر )٥(

  .)٥/٢٤،٢٥( للدمريي

 .املصادر السابقة  :     انظر )٦(

 .املصادر السابقة  :     انظر )٧(



 

٣٤١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .، مث يزوجهاأنه يصح، ويستأذن الويل: أحدمها

  :التزويج ومنعته من التوكيل فوجهان يف، فعلى هذا لو أذنت )١(أنه ال يصح: وأصحهما

  .)٢(–إن شاء اهللا  –كتاب النكاح   يف أنه يصح، وسيأيت: أصحهما

  .مال الصيب يفالتصرف  يفالتوكيل  يولألب واجلد والقيم والوص

  .نظــر الثــاين يف، و عــن نفســه، وإن شــاء وكــل عــن الصــيبوإن شــاء وكــل : املــاورديقــال 

التوكيـــــل كالوكيـــــل، فـــــال جيـــــوز لـــــه التوكيـــــل إال  يف يالوصـــــ: وقـــــال مجاعـــــة مـــــن العـــــراقيني

  .)٣(لضرورة

  

  :فرع

أن من ملك مباشرة تصرف بنفسـه جـاز أن يوكـل فيـه، ومـن ال  الغزايلاقتضى كالم 

ــه، وهــو غــري مطــرد وال يــنعكس، أمــا أنــه غــري  ميلــك مباشــرته بنفســه ال جيــوز أن يوكــل في

وال جيــوز لــه التوكيــل إال بــإذن، أو عنــد  ]ب/١٦١[/  ففــألن الوكيــل ميلــك التصــر مطــرد 

  .)٤(وجود قرينة تدل عليه على ما سيأيت

عنـد مجاعـة مـن  يأذون ميلك التصـرف، ولـيس لـه التوكيـل، وكـذا الوصـوكذا العبد امل

  .)٥(العراقيني

                                  

، والـنجم الوهـاج )٤/٢٩٨،٢٩٩(، وروضـة الطـالبني للنـووي )٥/٢١٥(العزيـز للرافعـي   :     انظـر )١(

 ).٥/٢٤،٢٥( للدمريي

الـنجم الوهـاج و  ،)٤/٢٩٨،٢٩٩( روضـة الطـالبني للنـوويو  ،)٥/٢١٥( العزيـز للرافعـي  :     انظـر )٢(

 .)٥/٢٤،٢٥( للدمريي

  .)٦/٥٠٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٣(

  .)٣/٢٨١( الوسيط للغزايل  :     انظر )٤(

  .)١٤/١٠١( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٢/١٦٤( املهذب للشريازي  :     انظر )٥(



 

٣٤٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

أحـــد  يفالتـــزويج لـــيس هلمـــا التوكيـــل  يف واملـــوىل والســـفيه والعبـــد إذا أذن هلمـــا الـــويل

  .)١(الوجهني

ا�ــرب يصــح تزوجيــه بغــري إذن، وال يصــح  ، وكــذا الــويل)٢(العبــد يفبــاجلواز  املــاورديوجــزم 

ـــزوج بشـــرط وجـــود اإلذن يفتوكيلـــه بغـــري إذن  ، وهـــل ميلـــك )٣(وجـــه، وكـــذا غـــريه لـــه أن ي

  .قدماتفيه وجهان  ؟ذلك يفالتوكيل 

وأما أنه غري مطرد فألن األعمى ال يصح بيعه وال شراؤه وال إجارته على الصـحيح، 

  .)٤(ذلك يفوله أن يوكل 

إذا طلقتـك فأنـت طـالق قبلـه ثالثـا لـيس لـه إيقـاع الطـالق بنفسـه : ومن قال لزوجته

 يفاألصــح، وكــذا احملــرم لــيس لــه أن يــزوج، ولــه أن يوكــل فيــه  يف، ولــه التوكيــل فيــه يرأ يف

  .)٥(الوجهنيأحد 

                                  

ــر )١( يف [ نــــص ).١٤/١٠١(، وا�مــــوع تكملــــة املطيعــــي )٢/١٦٤(املهــــذب للشــــريازي   :     انظــ

 ).٦/٥٠٥(احلاوي الكبري للماوردي   :     انظر .اجلواز على يف العبد] احلاوي

  ).٦/٥٠٥(احلاوي الكبري للماوردي   :     انظر )٢(

بـالطالق واخللـع والرجعـة وقبـول فأما السـفيه فيجـوز أن ينفـرد : "قال يف احلاوي الكبري للماوردي

الوصية واهلبة فيجـوز أن يوكـل مـن ينـوب عنـه يف ذلـك، وال جيـوز تصـرفه فيمـا سـواه وال جيـوز أن 

مــا ال يفتقــر فيــه إىل إذن الســيد كــالطالق : أحــدمها: وأمــا العبــد فتصــرفه علــى ضــربني. يوكــل فيــه

اعـه السـيد مل تبطـل الوكالـة وكـذلك واخللع والرجعة وقبول الوصية واهلبة فيجوز أن يوكل فيـه إن ب

مــا يصــري فيــه : أحــدمها: مــا يفتقــر إىل إذن الســيد وهــو علــى ضــربني: والضــرب الثــاين. لــو أعتقــه

باإلذن متصرفا يف حق نفسه دون سيده كالنكاح، فيجوز له أن يوكل فيه عـن نفسـه إذا أذن لـه 

  انتهى". السيد فيه

  .)٦/٥٠٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٣(

 .)١٠/٢٠٤( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر )٤(

  ).٦/٥١١(، احلاوي الكبري للماوردي )٣/٢٣٢( األم للشافعي  ،السابق صدرامل  :     انظر )٥(

 ).٥/٤٥٠(التهذيب للبغوي   :     انظر. له التزويج بعد التحلل بالوكالة السابقة



 

٣٤٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :فرع

ـــل املرتـــد  علـــى  التصـــرفات املاليـــة ينبـــىن علـــى تصـــرفاته هـــو، وتصـــرفاته تنبـــين يفتوكي

  بقاء ملكه وانقطاعه، إن أبقيناه صح، وإن قطعناه مل يصح، يف األقوال

  .)١(وإن وقفناه فالتوكيل موقوف

  .)٢(ارتفاع التوكيل األقوال الثالثة فيولو وكل مث ارتد ف

  

  :الوكيل:  الركن الثالث

  :ويشرتط أن يكون صحيح العبارة فيما وكل فيه، مبعىن أنه يصح منه، وفيه مسائل

النكـاح إجيابـا وقبـوال، فـال يصـح توكيلهـا فيـه، وكـذا  يفطر  يفاملرأة مسلوبة العبارة  :األولى

اختيــار الزوجــات إذا أســلم علــى أكثــر مــن أربعــة، أو الزوجــة إذا طلــق  يفال جيــوز توكيلهــا 

اختيــار املفارقــات  يفتوكيلهــا  يفذلــك و  يفجيــوز توكيــل الرجــل : إحــدى زوجتيــه، إن قلنــا

  :وجهان

  .)٣(عاملن: أصحهما

غــري ذلــك، لكــن إن كانــت  يفوجيــوز . طــالق غريهــا وجهــان يفجــواز توكيلهــا  يفو 

، وفيــه نظــر، ولعــل مــراده )٤(ال جيــوز أن توكــل إال بــإذن زوجهــا: املــاورديمزوجـة فقــد قــال 

                                  

ــر )١( الــــــنجم الوهــــــاج و  .)٤/٢٩٩( للنــــــوويروضــــــة الطــــــالبني و  ،)٥/٢١٨( العزيــــــز للرافعــــــي  :     انظــــ

  .)٥/٢٦(للدمريي

  .)٤/٢٩٩( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢١٨( العزيز للرافعي  :     انظر )٢(

، حتفــة احلبيــب )٥/٢٧( الــنجم الوهــاج للــدمريي ،)١٤/١٠٣(ا�مــوع تكملــة املطيعــي   :     انظــر )٣(

   .)٣/٤٦١(على شرح اخلطيب 

وإن وكلـت يف الطـالق وكالـة املـرأة  : "قال املـاوردي ،)٦/٥٠٨(حلاوي الكبري للماوردي ا  :     انظر )٤(

  . باطلة أل�ا ال متلك الطالق: أحدمها: كان يف صحة الوكالة وجهان

  =         جائزة أل�ا لو ملكت طالق نفسها صح فجاز أن تتوكل يف طالق غريها،: والثاين



 

٣٤٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)٢(، وفيه أيضا نظر)١(الروياينإىل اخلروج، وهو مقتضى كالم  حيوجأمر  يف

  

  . )٣(النكاح إجيابا وقبوال، وال يكون وكيال فيه يفاحملرم مسلوب العبارة  :الثانية

  

، واستثىن من ]أ/١٦٢[/ كل التصرفات كما مر  يفوا�نون مسلوبا العبارة  الصيب :الثالثة

ــة علــى وجــه، وهــو توكيــل مــن جهــة اإلذن  يفاإلذن  الصــيب دخــول الــدار، وإيصــال اهلدي

  .يواملهد

أن الوكيـل  يفخيرجـه علـى اخلـالف  )٤(ذلـك فالعبـاس يففلـو وكـل غـريه : الرافعيقال 

  هل يوكل؟

يصـــح أن : أهـــال للتوكيـــل أيضـــا، وحيتمـــل أن يقـــال فـــإن جـــاز لـــزم أن يكـــون الصـــيب

  .وجه يفأيضا بيع االختيار  شيءقول، ول يفالوصية، والتدبري لصحتهما منه  يفيكون 

لــيس مــن أهــل القــبض فيمــا  الصــيب: القــبض، قــال اإلمــام يفوكــذا ال يصــح توكيلــه 

وأمــا قــبض الوديعــة . البيــع والــرهن واهلبــة يف، فــال يصــح قبضــه )٥(يكــون أهــال للعقــد فيــه

لـيس : الـدافع بـذلك، وأن يقـال ئملالكها بإذنه فيحتمل أن يقال ذلك توكيل صحيح بـر 

                                                                                          

للــزوج أو لغــريه أل�ــا وكالــة فلــو وكلــت مث طلقهــا الــزوج كانــت الوكالــة علــى حاهلــا ســواء توكلــت   =

 انتهى". وليست أمرا يلزم امتثاله كالسيد مع عبده

  .)٦/٣٩(حبر املذهب للروياين  :     انظر )١(

 يتاحاشــ ،)٣/٤٠٢( لزكريــا األنصــاري ، حاشــية اجلمــل)٥/٢٧(الــنجم الوهــاج للــدمريي  :     انظــر )٢(

  . املعتمد هو بطالن توكيلها ىف طالق غريها: ، قلت )٢/٤٢٣(قليوىب وعمرية ال

  .املصادر السابقة: نظرا

 ،بــاب اجتمــاع الــوالة وتفــرقهم( كتــاب النكــاح   يف) ١٢/١٠٩( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر )٣(

  .)٧/٩٣(كتاب النكاح يف   النجم الوهاج للدمريي

 .يقصد ابن سريج) ٤(

  .)٥/٤٦٥( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٥(



 

٣٤٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 يفبصحيح، وال يلزم من عدم الضمان مبقتضى اإلذن صحة اإلذن؛ ألن حكم الضـمان 

أنـه  يالطـالق وجهـا عـن الـزبري  يف الرويـاينصـحيحهما، ونقـل  يفلفاسدة حكمه العقود ا

  .)١(وهو غلط: طالق زوجته، قال يفوا�نون  يصح أن يوكل الصيب

  

احملجــور عليــه بالســفه يصــح توكيلــه فيمــا يســتقل بــه بنفســه كــالطالق بعــوض أو  :الرابعــة

  .)٢(بغري عوض، والرجعة إذا جوزنا التوكيل فيها، واستيفاء القصاص، وحد القذف

، ولــو فعــل وقــع اختالعهــا وإن أذن الــويل يفال جيــوز أن يوكــل املــرأة : البغــويوقــال 

فـإن أضـافه : قال. مبا إذا أطلق اخلالعة ملتويلااحملجور عليها، وخصه  الطالق رجعيا، يعين

  .)٣(إليها صح؛ إذ ال ضرر عليه فيه

التصرفات املالية وجهان يقدما، واألصـح عنـد األكثـرين  يفصحة توكيل السفيه  يفو 

النكـــاح فقـــال  يفطـــر  يفصـــحة عبارتـــه، وأمـــا توكيلـــه  يفاملنـــع، ومهـــا مبنيـــان علـــى اخلـــالف 

   .العبد فيهما على ما سيأيتأن توكيله كتوكيل : الرافعي

وأمــا احملجــور عليــه بــالفلس فيصــح توكيلــه فيمــا ال يلــزم ذمتــه عهــدة كإجيــاب النكــاح 

 يفوإيقـــاع الطـــالق واســـتيفاء القصـــاص، وكـــذا فيمـــا يلزمهـــا عهـــدة علـــى الصـــحيح، كمـــا 

أنـه  ]ب/١٦٢[/ الذمة كذا ذكروه، وجيىيء فيما ال يلـزم ذمتـه عهـدة وجـه أيضـا يفشرائه 

  .)٤(ح بناء على أن عبادته الغيةال يص

  

  :يف توكيل العبد يف قبول النكاح بغري إذن سيده طريقان :الخامسة

  .القطع بأنه ال يصح :أحدمها

                                  

  .روياينالبحر لل يفمل أقف عليه ) ١(

  .)٤/١٨٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢١٨( العزيز للرافعي  :     انظر )٢(

  .)٥/٥٧٩(اخللع  يف التهذيب للبغوي  :     انظر )٣(

  .)٥/٢١٨( العزيز للرافعي  :     انظر )٤(



 

٣٤٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :فيه وجهان :الثاين

  .)١(الصحة: أصحهما

  :ويف قبوله بإذنه طريقان

  .الوجهني ىأنه عل: أحدمها

  .القطع بالصحة: والثاين

  :فيه وجهان: ، ويف توكيله يف إجيابه طريقان أحدمها)٢(مطلقا واملختار اجلواز: قال النووي

  .املنع، وصحح الغزايل اجلواز: أصحهما

  .)٣(القطع باملنع: والثاين

وأما توكيله يف غري النكاح من التصرفات املالية فقد تقدم يف باب العبد املأذون أنه  

  .)٤(يصح بإذن سيده

ــه   وأن األصــح أنــه ال يصــح بغــري إذن ســيده، وأمــا الطــالق فهــل جيــوز أن يتوكــل في

  .بغري إذن

  .)٥(جيوز: قال البغوي

                                  

وا�مـوع تكملـة املطيعـي ، )٤/٢٩٨(، وروضة الطـالبني للنـووي )٥/٢١٧(العزيز للرافعي  :     انظر )١(

 ).٥/٢٩(، والنجم الوهاج  للدمريي )١٤/٩٧(

  ).٤/٢٩٨(روضة الطالبني للنووي   :     انظر )٢(

 ".جيــاب النكــاحإواألظهــر جــواز توكيــل العبــد والفاســق يف " :)٥/٢١٧(العزيــز  يف يقــال الرافعــ) ٣(

  انتهى

الـنجم الوهـاج و  ،)١٤/٩٧( ا�مـوع تكملـة املطيعـيو ، )٤/٢٩٨( روضة الطالبني للنووي  :     انظر

 .)٥/٢٩(للدمريي

  .املصادر السابقة  :     انظر )٤(

 .كتاب النكاح  يف) ٥/٢٨٥( التهذيب للبغوي  :     انظر )٥(



 

٣٤٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(ال جيوز: وقال الروياين

  

توكيل املرأة يف تطليق غريها علي الصحيح من الوجهني، ومها مبنيان علـي أنـه  :السادسة

  .)٢(فيه قوالن ؟إذا قال هلا طلقي نفسك هل هو متليك أو توكيل

  

  : سلب الوالية بالفسق وجهان ىعل تفريعاالفاسق يف إجياب النكاح يف توكيل  :السابعة

  .)٣(أنه ال يصح: أصحهما

  :وأما توكيله يف القبول ففيه طرق

  .فيه وجهان: أحدها

  .الرافعي أنه ال خالف فيه ىوادع والثاين القطع بالصحة،

  .)٤(البندنيجي واجلرجاين القطع باملنع، وهو ما أورده: والثالث

الرافعـي يف النكـاح وجهـا غريبـا أنـه  ىوقـد حكـ ،)٥(املـذهب ىال يصـح علـ :وقال الروياين

  .)٦(ال يقبل لنفسه

  

                                  

 .)٦/٣٢(حبر املذهب للروياين  :     انظر )١(

، والـــنجم )١٤/١٠٣(، وا�مـــوع تكملـــة املطيعـــي )٦/٥٠٨(احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي   :     انظـــر )٢(

  .بطالن توكيلها يف طالق غريها: ، واألظهر)٥/٢٩(الوهاج  للدمريي 

 .)١٠/٢٠١(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٥/٢١٥( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

أســىن املطالــب لزكريــا و  ،)٤/٢٩٩( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢١٨( العزيــز للرافعــي  :     انظــر )٤(

 .)٢/٢٦٤( األنصاري

  .)٦/٣٨(حبر املذهب للروياين  :     انظر )٥(

 .)٥/٢١٨( العزيز للرافعي  :     انظر )٦(



 

٣٤٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :فروع

  .)١(املشهور أنه ال يصح توكيل كافر يف تزويج مسلمة ومسلم :األول

يهوديـا كـان أو املذهب صحته، وهل جيوز أن يكون الذمي : وقال اإلمام يف كتاب اخللع

   ؟نصرانيا أو جموسيا وكيال ملسلم يف قبول النكاح

  .)٢(الصحيح ىإن كانت مسلمة فال علإن كانت الزوجة كتابية صح، و 

وجيـوز أن يوكـل النصـراين مســلما يف قبـول نكـاح نصـرانية أو جموســية، خبـالف مـا لـو وكــل 

  .)٣(املعسر موسرا يف قبول نكاح األمة، فإنه يصح

  .)٤(لم نصرانيا يف طالق مسلمة ففي صحته وجهانولو وكل املس

  

بأجرته، وأما بغري جعـل، فـإن كـان  فيي ]أ/١٦٣[/ جيوز أن يوكل املكاتب جبعل :الثاني

  .)٥(بإذن سيده جاز، وإال فوجهان

  

التتمـة  يفلو وكل مرتدا صح، ولـو ارتـد الوكيـل ال ينعـزل نقلـوه عـن ابـن سـريج، و  :الثالث

   ؟بناه على أنه هل يصري حمجورا عليه

                                  

  .)١٠/٢٠٥(كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر )١(

  .)١٣/٤٧١( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٢(

 .)٧/٦٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٨/٢٢٨( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

، وكفايـة النبيـه )١٤/١٠٤(، وا�موع تكملة املطيعـي )٤/٢٩٩(روضة الطالبني للنووي   :     انظر )٤(

  ، )١٠/٢٠٥( البن الرفعة

  .ألنه ال ميلك طالق مسلمة لكن ميلك طالقا يف اجلملةال يصح توكيله؛ : واملعتمد

 ).٤/٢٩٩(روضة الطالبني للنووي : انظر

  .)٥/٣٠(النجم الوهاج للدمرييو  ،)٤/٢٩٩( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )٥(

  ).٥/٣٠(النجم الوهاج  للدمريي   :     انظر .كتربعهأنه  .. بغري جعلواملعتمد فيما إذا كان 



 

٣٤٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .نعم انعزل، وإال فال: إن قلنا

أن احلجر عليه حجر املريض أو السـفيه أو  يف أن خيرج انعزاله على اخلالف اآليت يوينبغ

  .)١(حكمه حكمها املفلس، فعلى األول ال ينعزل، وعلى الثاين

  

بيعهــــا مل  يف ين أراد بيــــع دار أذنــــت لكــــل مــــ: تعيــــني الوكيــــل شــــرط، فلــــو قــــال :الرابــــع

  .)٢(يصح

  

  :الصيغة: الركن الرابع

  :وفيه مسألتان

التصـرف، وهـو ظـاهر  يفجهة املوكل مـن لفـظ يـدل علـى اإلذن للوكيـل  يفالبد  :األولى

، لكنـه بـإذن الحـق، وعلـى اجلديـد صحة بيع الفضويل يفعلى اجلديد، وكذا على القدمي 

إجيــاب، كقولــه وكلتــك بكــذا، أو أنبتــك وأقمتــك بــإذن ســابق، وذلــك قــد يكــون بصــيغة 

، ال ، أو نائبــا عــيني، أو جعلتــك وكيلــيكــذا، أو فوضــته إليــك، أو أنــت وكيلــ  يف يمقــام

بـع وأعتـق : عولت عليك، واعتمدت عليك، وقد يكون بلفـظ األمـر واإلذن كقولـه: قوله

  .)٣(كذا  يفوطلق، وأذنت لك 

  .)٤(ه صح؛ حلصول اإلذنولو أكرهه على بيع ماله فباع: قاضيقال ال

  :القبول ثالثة أوجه يفو 

  .أنه ال يشرتط: أصحها

                                  

   .) ٥/٢١٨( العزيز للرافعي  :     انظر )١(

 تاحاشـي ،)٢/٣٢٠( للخطيـب الشـربيين ، واإلقنـاع)١٠/٢٢٣( كفاية النبيه البـن الرفعـة  :     انظر )٢(

  .)٣٠٣ص(، وبغية املسرتشدين )٢/٤٢٦(  وعمريةالقليويب

 .)٤/٣٠٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢١٩،٢٢٠( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

 .نين السابقياملصدر   :     انظر )٤(



 

٣٥٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .قبلت أو توكلت: فيقول. يشرتط: وثانيها

  .)١(بع وأعتق مل يشرتط: إن كانت بصيغة األمر، كقوله: وثالثها

وإن كانــت بصــيغة إجيـــاب كوكلتــك وأنبتـــك وفوضــت إليـــك اشــرتط، وهـــو األعــدل عنـــد 

  .قاضي، ونسبه إىل ال)٢(الغزايل

  .أذنت لك مبنزلة صيغة األمر: املتويلوجعل 

  .واتفقوا على أنه لو عزل نفسه انعزل

  انتهى ".)٣(حيتمل أن يقال تبطل لإلباحة أيضا بالرد قاضيوعلى رأى ال" :الغزايلقال 

  .، لكن املشهور أ�ا ال ترتد بالرد)٤(بطالن اإلباحة بالرد يوكالم صاحب املهذب يقتض

صــيغة األمــر بأنــه ال ينعــزل، فــإن حكــم مل  يفحيكــم  قاضــيا أرى الومــ: الغــزايلقــال 

على القـول  أن ال خيتص بالتفريع على القول الثالث، بل يأيت ي، وهذا ينبغ)٥(يوافق عليه

  .بأنه ال يشرتط القبول مطلقا، لكن مل يقل به أحد

  

وجهــان،  بالوكالــة ]ب/١٦٣[/ اشــرتاط علمــه فــيال يشــرتط القبــول، ف: إن قلنــا :التفريــع

يشـرتط : رتبهما اإلمام على انعزاله بـالعزل دون علمـه، والوكالـة أوىل باالشـرتاط، فـإن قلنـا

  .)٦(فال تثبت وكالته قبل العلم، وال يصح تصرفه

نفــوذ  فــياشــرتاط اقــرتان العلــم بالوكالــة وجهــان، فــإن مل يشــرتطه وهــو األظهــر، ف يفو 

  .مال أبيه ظانا حياته فإذا هو ميت تصرفه قبل العلم قوالن، كالقولني فيما إذا باع

                                  

  .)٤/٣٠٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢١٩،٢٢٠( العزيز للرافعي  :     انظر )١(

 .)٣/٢٨٣( الوسيط للغزايل  :     انظر )٢(

 .)٣/٢٨٣،٢٨٤( للغزايلالوسيط   :     انظر )٣(

 .)٢/١٧٧( املهذب للشريازي  :     انظر )٤(

 .)٣/٢٨٣( الوسيط للغزايل  :     انظر )٥(

 ) ٥/٢٢٠( العزيز للرافعي ،)٣/٢٨٤( الوسيط للغزايل  :     انظر )٦(



 

٣٥١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ـــالقول، ويفعـــل املوكـــل : يشـــرتط القبـــول، قـــال العراقيـــون: وإن قلنـــا جيـــوز أن يكـــون ب

  .)١(فيه

  :اشرتاط الفورية فيه ثالثة أوجه يفو 

  .أنه ال خالف فيه املتويلأنه ال يشرتط، وادعى : أصحها

  .)٢(فيه الروياينحامد أنه يشرتط، وغلطه  أيب قاضيلل: وثانيها

  .)٣(جملس التوكيل يفوقوعه  فيأنه يك قاضيعن ال: وثالثها

واخلالف فيما إذا مل يكن عمل املوكل فيه مقيدا بذلك الزمن، فإن قيد بـه  : املاورديقال 

  .)٤(كان على الفور قطعا

، )٥(ولــو عــرض احلــاكم عليــه الوكالــة عنــد ثبو�ــا لديــه صــار قبوهلــا علــى الفــور: قــال

  .)٦(الروياينوتابعه 

فحـرك رأسـه أو أومـأ مل  وكلتين: جملس احلكم آلخر يفولو قال واحد : قاضيقال ال

انعقـاد  يفنعـم كـان إقـرارا ال إنشـاء : ولـو قـال. يكن إنشاء وال إقـرارا؛ لقدرتـه علـى النطـق

وكلتـك اخلـالف : كـذا، فقـال  يف وكلتـين: واإلجيـاب، كمـا إذا قـال )٧(الوكالة باالسـتيجاب

  .أوىل أن ال ينعقد به لضعفهاالبيع، والوكالة  يف

                                  

ــر )١( ــز للرافعــــي  :     انظــ ــــان  ،) ٥/٢٢٠( العزيــ ــــه البــــن الرفعــــةو  ،)٦/٤٠٦( للعمــــراينوالبي  كفايــــة النبي

)١٠/٢٢١(. 

  .)٥/٢٢٠( العزيز للرافعي  :     انظر )٢(

  .)٥/٢٢٠( العزيز للرافعي  :     انظر )٣(

 .)٦/٤٩٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٤(

  .املصدر السابق  :     انظر )٥(

 .)٦/٣٦( حبر املذهب للروياين  :     انظر )٦(

 .أو االجياب ،طلب اإلجابة يأ) ٧(



 

٣٥٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(ولو قيل أ�ا أوىل باالنعقاد كان أقرب: الروياينقال 

ولـــو كتـــب بالوكالـــة أو أرســـل فـــاحلكم كمـــا لـــو كتـــب بـــالبيع وحنـــوه، وقطـــع القضـــاة 

  .)٢(بالصحة الروياينو  يوالبندنيج الطربيو  املاوردي

ــــوويقــــال  أنــــه حكــــى اإلمجــــاع  الطــــربي قاضــــيوهــــو الصــــواب، وحكــــى عــــن ال: الن

  .)٣(عليه

 يفالكتابــة والرســالة، وعلــى كــال القــولني  فــيوعلــى القــول بأنــه ال يشــرتط القبــول يك

ال أقبلهـا أو ال أفعـل بطـل، حـىت لـو نـدم وبـدا لـه : اشرتاط القبول لـو رد الوكالـة بـأن قـال

  .)٤(املتقدم الغزايلأن يفعل مل ينفع، والبد من توكيل جديد، وفيه احتمال 

  

إذا علـق الوكالـة علـى فعـل أو وقـت، كقولـه إذا قـدم زيـد، أو اسـتهل الشـهر فقــد  :ثانيـةال

  :فوجهان يوكلتك بكذا، أو فأنت وكيل

بعضــهم  ]أ/١٦٤[/ ، وأجرامهــا)٥(األم يفأ�ــا ال تصــح، وهــو ظــاهر نصــه : أظهرمهــا

 يففيمـــا إذا قـــال نكحـــت زيـــدا فقـــد وكلتـــك بتطليقهـــا، وإن اشـــرتيت ســـاملا فقـــد وكلتـــك 

  .)٦(عتقه، وقد تقدم

  

                                  

 .)٦/٣٦(حبر املذهب للروياين  :     انظر )١(

 العزيــز للرافعــيو ، )٦/٣٦(حبــر املــذهب للرويــاينو  ،)٦/٤٩٩( للمــاوردياحلــاوي الكبــري   :     انظــر )٢(

)٥/٢٢٠(. 

قلـــت قطـــع املـــاوردي أيضـــا وكثـــريون " يقـــال النـــوو  ،)٤/٣٠١(روضـــة الطـــالبني للنـــووي   :     انظـــر )٣(

  ".باجلواز وهو الصواب

  ).٤/٣٠١(وروضة الطالبني للنووي  ،)٥/٢٢٠(العزيز للرافعي   :     انظر )٤(

  ).٣/٢٣٢(للشافعي  األم   :     انظر )٥(

  .)٤/٣٠١( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٢١( العزيز للرافعي  :     انظر )٦(



 

٣٥٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  ؟وبىن اإلمام الوجهني على أن الوكالة هل تفتقر إىل القبول

قبلـــت  :تفتقــر إليــه فـــال مــال، ولـــو قــال: ال تفتقــر جـــاز التعليــق، وإن قلنـــا: إن قلنــا

جاء رأس الشهر زاعما أنه علق القبول كتعليق الوكالة فهو مضطرب أيضا من  الوكالة إذا

على ثبوت الوكالة، فال انتظام إذاً، وبنامها الشيخ أبـو حممـد  قبل أن قبول حقه أن يرتتب

  .)١(إن مل يشرتط القبول جاز التعليق، وإن شرطناه فوجهان: على وجه آخر، فقال

  .اخللع يفوالتعليق واشرتاط القبول ال يتنافيان كما 

  .)٢(ومل أره لغريه: قال اإلمام

تفســــد الوكالــــة : فــــإن قلنــــاومقتضــــى بنائهمــــا أن يكــــون الصــــحيح صــــحة التعليــــق، 

  :صحة التصرف وجهان فيبالتعليق فوجد الشرط، ف

: وبه قطع العراقيون، يصح، كما لو فسدت جبهالة العوض، كما لـو قـال: أصحهما

  .)٣(بع هذا على أن لك عشر مثنه فإنه يصح

  

  :وأثر فساد الوكالة أمران

  .إىل أجرة املثلسقوط اجلعل املسمى، إن كان جعل له جعال، والرجوع : أحدمها

أنه ال يسوغ للوكيل اإلقدام على التصرف لفسادها، واستبعد ابن الصباغ عدم : وثانيهما

  .)٤(جواز التصرف مع القول بالصحة

                                  

 .)٧/٣٦( �اية املطلب للجويين  :     انظر )١(

  .السابق صدرامل  :     انظر )٢(

ا�مـــــوع و  ،)٥/٢٢٩( حبــــر املــــذهب للرويــــاينو  ،)٦/٥٢٩( احلــــاوي الكبــــري للمــــاوردي  :     انظــــر )٣(

 الـــنجم الوهـــاج للـــدمرييو  ،)٤/٣٠١( روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)١٤/١٦٨( تكملـــة املطيعـــي

)٥/٧٠ .( 

 روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٥/٢٢٢( العزيـــــز للرافعـــــيو  ،)٣/٢٨٤( الوســـــيط للغـــــزايل  :     انظـــــر )٤(

)٤/٣٠١(. 



 

٣٥٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 ي، وال اعتبـار بـاإلذن الـذ)١(وقطع به الشيخ أبو حممد أنه ال يصح لفساد العقد: والثاين

  .يضمنه العقد الفاسد

بيعـه علـى  يفمـا إذا كـان عنـده رهـن بـدين مؤجـل، فـأذن وأصل املسـألة : املتويلقال 

تـرجيح وجـه الـبطالن  يوهـذا يقتضـ. صـحة اإلذن خـالف فـيأن يعجل حقه مـن مثنـه، ف

  .هنا؛ ألن النص هناك، والظاهر بطالن اإلذن والتصرف

إن وكلــه بصــيغة التوكيــل مل ينفــذ إن شــرطنا القبــول، وإن وكــل بصــيغة : وقــال اإلمــام

  .)٢(يشرتط القبول األمر نفذ إن مل

وكلتك أن تبيع : على هذا القول وجهان، كما لو قال فسادها بالتعليق الضمين يفو 

  .)٣(صحته: هذا وتشرتى بثمنه كذا، واملشهور

  

  :فرعان

بيــع هــذا لكــن ال تبعــه إال بعــد شــهر، أو بعــد قــدوم فــالن،  يفوكلتــك : لــو قــال :األول

تصــــرفه إال بعــــد  )٤(لــــيس تعليقــــا، بــــل تــــأخري، وال يصــــح: قطــــع اجلمهــــور بــــاجلواز وقــــالوا

  .)٥(االتفاق عليه الرافعيوجود الشرط، ونقل  ]ب/١٦٤[/

  .)٦(تعليق الوكالة واستحسنه يفرمز العراقيون إىل خترجيه على اخلالف : وقال اإلمام

  

  

                                  

  .)٧/٣٤( �اية املطلب للجويين  :     انظر )١(

  .)٧/٣٦( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٢(

 .)١٠/٢٢٧( كفاية النبيه البن الرفعة ،)٧/٣٧( للجويين�اية املطلب   :     انظر )٣(

 .وال تصح: )ز(يف ) ٤(

  .)٥/٢٢١( يالعزيز للرافع  :     انظر )٥(

  .)٧/٣٦( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٦(



 

٣٥٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 يف، أو يبــه أخــ يإن رضــ تطليــق امــرأيت يفولــو قــال وكلتــك : الفتــاوى يف قاضــيقــال ال

  .)١(حيتمل وجهني خايلبه  يإن رض تزويج ابنيت

  

 فــيمتصــال بالتوكيــل ف )٢(، فــإن قالــهيكلمــا عزلتــك فأنــت وكيلــ: إذا وكلــه مث قــال :يالثــان

  :صحته وجهان

  .أنه يصح: أصحهما

مهمــا عزلتــك  مبــا إذا كانــت صــيغته علــى أين قاضــيوخصصــه الال؛ ألنــه أبــدها، : والثــاىن

  .)٣(، وإن فصله عنه صح التوكيليفأنت وكيل

ــه: وحيــث قلنــا االنعــزال  يفنظــر، إن مل يعلــم بــه الوكيــل واعتربنــا  )٤(يصــح، فــإذا عزل

ــه، وإن مل نعتــربه، أو كــان عاملــا بــه فهــل يعــود وكــيال علــى  ينبــين ؟علمــه، فهــو علــى وكالت

  .قبول الوكالة التعليق  يفالوجهني 

  .)٥(يقبله عاد: ال يقبله وهو األظهر مل يعد وكيال، وإن قلنا: فإن قلنا

كلمـا، وإن كانـت مهمـا، أو مـىت، : مث مهما عزله عاد وكيال فيما إذا كانت الصـيغة

أو إذا مل يقتض عود الوكالـة إال مـرة واحـدة، فلـو أراد أن ال يعـود وكـيال فطريقـه أن يوكـل 

  .)٦(إذا عزله ال يعود وكيالغريه، ف

                                  

  .٢٢٥ص ،٢٩٧مسألة رقم  يفتاوى القاض  :     انظر )١(

  .قال له: )ط(يف ) ٢(

ــر )٣( والعزيـــز شــــرح الــــوجيز  ،)٣/٢٨٤( للغــــزايلالوســــيط و  ،)٧/٣٧( �ايــــة املطلــــب للجـــويين  :     انظـ

  .)١٠/٢٢٨( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٠٢( روضة الطالبني للنووي، و )٥/٢٢٢(

 .عزل: )ط(يف ) ٤(

كفايـــة النبيـــه البـــن و  ،)٤/٣٠٢( روضـــة الطـــالبني للنـــووي، و )٢٢٢/  ٥( للرافعـــيالعزيـــز   :     انظـــر )٥(

  .)١٠/٢٢٨( الرفعة

 .السابقةاملصادر   :     انظر )٦(



 

٣٥٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 يففأنـت وكيـل، فطريقـه  يكلمـا عزلتـك، أو عزلـك أحـد مـن قبلـ: ولو كـان قـد قـال

فأنــــت معـــزول، فــــإذا عزلــــه ينعـــزل ليقــــاوم التوكيــــل  يكلمــــا عـــدت وكيلــــ: عزلـــه أن يقــــول

  .)١(والعزل

 قبـول العـزل التعليـق، والعـزل أوىل يفقبول الوكالة التعليق جـاز  يفواعلم أن اخلالف 

  .)٢(بالقبول، وصححه اإلمام

  .على قبوهلما التعليق الفرع مبين يفوتصحيح الوكالة والعزل 

وإذا حكمنا بعود التوكيل بعد العزل، فصـادف التصـرف وقـت االنعـزال : قال اإلمام

  .)٣(نفوذه وجهان، فإن شككنا أو اختلفنا فيه فاألصل بقاء التوكيل فيف

 يف، لكـن الرتتيـب الفرض لو وقع بينهما ترتيب زماينوإمنا يتصور هذا : الرافعيقال 

  . )٤(مثل هذا ال يكون إال عقليا

  

  .)٥(كذا إىل شهر رمضان  يفوكلتك : جتوز الوكالة املؤقتة بأن يقول :الثالث

  

  

  

  

                                  

كفايـــة النبيـــه البـــن و  ،)٤/٣٠٢( روضـــة الطـــالبني للنـــووي، و )٢٢٢/  ٥( للرافعـــيالعزيـــز   :     انظـــر )١(

 .)١٠/٢٢٨( الرفعة

 .واملصادر السابقة ،)٧/٣٧( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٢(

 .)٧/٣٧( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٣(

 .)٥/٢٢٣( العزيز للرافعي  :     انظر )٤(

ــر) ٥( أســــىن املطالـــب لزكريــــا  ،)٥/٤٠( الـــنجم الوهــــاج للـــدمرييو  ،)٥/٢٢١( يالعزيـــز للرافعــــ  :     انظـ

  .)٢/٢٦٦(األنصاري



 

٣٥٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :حكم الوكالة في يالباب الثان

  : وهلا أربعة أحكام

حكــــم األمانــــة صــــحة التصــــرف بشــــرط املوافقــــة، ورعايــــة مصــــلحة املوكــــل، وثبــــوت 

  .)١(للوكيل، وتعلق العهدة واجلواز

صــــحة التصــــرف بشــــرط املوافقــــة، ورعايــــة مصــــلحة املوكــــل،  ]أ/١٦٥[/ :الحكــــم األول

وتعرف موافقته وخمالفته مبدلول اللفظ وبـالقرائن احلاليـة واملقاليـة املنضـمة إىل اللفـظ، فـإن 

�ـا إطالقـه، فـيحكم علـى القرائن تنزل منزلة الصـريح، وخيصـص �ـا عمـوم اللفـظ، ويقيـد 

قــوة الصــريح حبيــث يقيــد �ــا اللفــظ، فيتعــارض  )٢(موجــب اللفــظ، وقــد ال تقــوى القــرائن

وينشأ مـن تعارضـها وتعـارض إطـالق اللفـظ خـالف، وقـد يوافـق الوكيـل مقتضـى اللفـظ، 

الصيف فاشرتاه  يفوال يصح التصرف ملخالفته مقصود املوكل، كما إذا أمره بشراء املوكل 

  .)٣(الصيف يفالشتاء فاشرتاه  يفتاء، أو بشراء الفحم الش يف

  .)٤(صيف ثان مل يصح يفويتقيد بذلك الصيف، فلو اشرتاه : فتاويه يف البغويقال 

وقــد خيــالف إطــالق اللفــظ وتصــح ملخالفتــه املقصــود املســتفاد مــن القــرائن، كمــا إذا 

عمومــه وإطالقــه، وميتنــع ملخالفتــه  يفأمــره بــالبيع مبائــة فبــاع مبــائتني، فامــا مــا يوافــق اللفــظ 

  .)٥(الوكيل املطلق يفاملقصود املستفاد من القرائن فذلك 

 :وكيل مطلق، ووكيل مقيد: والوكيل قسمان

 

  

                                  

 .)٣/٢٨٥( الوسيط للغزايل  :     انظر) ١(

  .القرينة: )ط(يف  )٢(

  .)٤/٣٠٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٢٢٤ ،٥/٢٢٣( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٣(

  .)٢٠٦ ص() ٢٨٧(مسألة رقم بغويفتاوى ال  :     انظر) ٤(

  .)٤/٣٠٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٢٢٤/ ٥( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٥(



 

٣٥٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  : الوكيل المطلق: القسم األول

  :وفيه صور

إذا وكله ببيـع شـيء وأطلـق فلـيس لـه بيعـه بـالعروض، وال بغـري نقـد البلـد، : )١(األول

وال بدون مثن املثل بقـدر ال يتغـابن النـاس بـه، وال بـثمن املثـل إن قـدر علـى وال بالنسيئة، 

بعــه بــثمن : مــن ذلــك مل يصــح للمخالفــة، وكأنــه قــال شــيءمــا فوقــه، فــإن خــالف وبــاع ب

  .)٢(املثل من نقد البلد حاال، وال يصري ضامنا للمبيع حىت يسلمه

الشــتاء، وكــذا لــو  يفيف الصــيف تقيــد بــه، فلــيس لــه شــراه  )٣(ولــو أمــره بشــراء اجلمــد

الصـيف، والفلـوس هلـا حكـم العـروض،  يفيف الشـتاء لـيس لـه شـراه  )٤(أمره بشراء الفحـم

عن والـده احتمـاال فيمـا إذا  الروياينوإن راجت رواج النقود، فال يصح البيع �ا، وحكى 

بعـه بـثمن مثلـه فإنـه : كمـا لـو قـالباع بثمن املثل، وهناك من يبـذل أكثـر منـه أنـه يصـح،  

يصــح بيعــه بــه، وإن كــان هنــاك مــن يبــذل منــه، وعلــى القــدمي تصــح هــذه العقــود موقوفــة 

  .)٥(على إجازة املوكل

، فـإن كـان أحـدمها أغلـب نـزل اإلطـالق عليـه، فـال يبيعـه )٦(البلد نقدان يفولو كان 

  .)٧(بغريه

                                  
 .الصورة األوىل من صور الوكيل املطلق) ١(

 روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٢٢٤/ ٥( يالعزيـــــز للرافعـــــ ،)٣/٢٨٥( الوســـــيط للغـــــزايل  :     انظـــــر) ٢(

)٤/٣٠٣(. 

  .وهو مصدر مسي بهبوزن الفلس مامجد من املاء وهو ضد الذوب : اجلْمد) ٣(

 ).١/٦٠(خمتار الصحاح : انظر  

  .مادة سوداء ذات مسام تتخلف من إحراق اخلشب والعظام وحنومها إحراقا جزئيا: الفحم) ٤(

 ).٢/٦٧٦(املعجم الوسيط : انظر  

  .)٤/٣٠٣،٣٠٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٢٢٤،٢٢٥،٢٢٦/ ٥( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٥(

 .نقداً  :)ط( يف  )٦(

 كفايــة النبيــه البــن الرفعــةو  ،)٥/٢٢٤( يوالعزيــز للرافعــ ،)٧/٤٣( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ٧(

)١٠/٢٤٢(.   



 

٣٥٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

للموكـــل، فـــإن اســـتويا بـــاع ]ب/١٦٥[/ الـــرواج بـــاع مبـــا هـــو أصـــلح يفوإن اســـتويا 

  .بأيهما شاء

، وقــد أشــار إليــه الشــيخ أبــو )١(وجــب أال يصــح التوكيــل مــا مل يبــني: البغــويوقــال 

  .)٢(املتويلحممد و 

املــذهب اجلــواز، كمــا : وعلــى املشــهور لــو بــاع �مــا معــا فقــد تــردد فيــه اإلمــام وقــال

  .)٣(عبدين يفجيوز 

  .)٤(هو األظهر: الغزايلوقال 

  .)٥(رواية وجهني فيه ردياملاو وأطلق 

، كمــا إذا بــاع )٦(ا�لــس بزيــادة فــاحلكم كمــا تقــدم يفولــو باعــه بــثمن املثــل وطولــب 

  : ، وملخصه أوجه)٧(ا�لس يفالعدل الرهن فزيد 

  .أن العقد ينفسخ، ويبيع الوكيل من الثاين: أحدها

  .، فيضمن فسخ البيع األولأنه ال ينفسخ ، ويبيع من الثاين: وثانيهما

  .)٨(أن الوكيل يفسخه، فإن مل يفعل حكم بفسخه، وهو ظاهر النص: وثالثها

                                  

 .)٤/٢١٧( بغويالتهذيب لل  :     انظر) ١(

 .)٧/٤٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٢(

 .)٧/٤٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

 .)٣/٣٠١( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٤(

  ).٥٣٩، ٦/٥٣٨(احلاوي الكبري للماوردي   :     انظر )٥(

 .فيما مقدم :)ط( يف )٦(

ا�مـــوع تكملـــة و  ،)٥/٢٢٤،٢٢٥( يوالعزيـــز للرافعـــ ،)٧/٤٤( �ايـــة املطلـــب للجـــويين  :     انظـــر) ٧(

 .)١٤/١٣٩،١٤٠( املطيعي

، وا�مـوع تكملـة املطيعــي )٥/٢٢٤(، والعزيــز للرافعـي ) ٧/٤٤(�ايـة املطلـب للجـويين   :     انظـر )٨(

)١٤٠، ١٤/١٣٩.(  



 

٣٦٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(فيه وجهان ؟أو غريه وعلى هذا هل ميلك البيع ثانيا من الثاين

أنـــه ال ينفســـخ، فـــإن فســـخه الوكيـــل انفســـخ، وإن مل يفســـخه دام العقـــد، : ورابعهـــا

ــا، بــل هــو أوىل، واألصــحاب فرضــوا املســألة  خيــار  يفوعلــى هــذا ال يكــون الفســخ واجب

، )٢(ا�لس، فيحتمل أن خيتص بـه كمـا خـص مجاعـة حلـوق الزوائـد واحلـط بـه؛ ألنـه حـرمي

حلــوق الزوائــد واحلــط، وإمنــا  يففعلــه اجلمهــور وحيتمــل أن يشــاركه فيــه خيــار الشــرط، كمــا 

صـحة اشـرتاط  فـيبيع الوكيل قطعا، وأما خيار الشـرط ف يفخيار ا�لس لثبوته  يففرضوه 

                                  

محـل الوكالـة علـى بيـع حيصـل : وجه اجلواز"، )١٠/٢٤١،٢٤٢(كفاية النبيه   يفقال ابن الرفعة  )١(

  .به املقصود، واألول مل حيصل ذلك؛ فكأنه مل يكن

فباعــه، مث رد ] عبــد[جــرى اإلمــام مثــل هــذا اخلــالف قبــل كتــاب الســلم فيمــا إذا وكلــه ببيــع أوقــد 

ثانياً وكـذالو أذن لـه يف البيـع بشـرط اخليـار للمشـرتي، فباعـه كـذلك، [ عليه بالعيب، هل له بيعه

  ].ففسخ العقد، هل جيوز للوكيل بيعه

فيه وجهان، وإن القفال قر�ما من القولني يف أن البيع بشرط اخليار هل ينقل امللك؟ فـإن : ثانياً 

  .البيع ثانياً  نقله، فاألشبه أن الوكيل ال يبيع مرة أخرى، وإن مل ينقله، جاز للوكيل

  .واملسألة متحملة على القولني: قال اإلمام

والذي جزم به الرافعي ها هنا املنع يف الصورتني، حكى يف ضـمن فـرع حكـاه قبـل النظـر الثالـث 

  :يف حكم العقد قبل القبض يف مسألة اخليار

جهان؛ كما يف الـرد للمشرتي، فو ] إنه: [جاز له البيع ثانياً، وإن قلنا -امللك للبائع : أنا إن قلنا

  .بالعيب

ألن اإلطــالق يقتضــي النقــد؛  -وإن كــان قــدر مثــن املثــل مــؤجالً : أي -وال بــثمن مؤجــل : قــال

ألنه البيع املعتـاد يف الغالـب، وغنمـا يبـاع الشـيء نسـيئة؛ لعلـة فسـاد، أو كسـاد، ويؤيـد ذلـك أنـه 

  انتهى". ، اقتضى ذلك البيع حاال� "بعتك بكذا: "لو قال

ألن املبيــع رجــع إىل ملــك  ؛لصــحيح الــذي اختــاره القفــال أنــه ال يصــح منــه البيــع ثانيــاً واملــذهب ا

   .املوَكل رجوعاً جديداً، فال يستفيد الوكيل التصرف يف هذا امللك اجلديد

  ).٥/٥٠٩(�اية املطلب للجويين  : انظر

 .فقام مقامه ،حرمي العقد يأ )٢(



 

٣٦١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

حلـوق الزوائـد، وأمـا البيـع  يفالوكيل له دون موكله خالف، وجيـوز أن خيـرج علـى اخلـالف 

عشــرة  يلبـا، كبيـع مـا يسـاو بـالغنب اليسـري فجـائز، وهـو مـا يتغـابن النـاس بـه وحيتملونـه غا

  .)١(بتسعة، وأما بيعه بثمانية فغنب فاحش غري حمتمل

وخيتلـف القـدر احملتمـل بـاختالف أجنـاس األمـوال مـن الثيـاب والعبيـد : الرويـاينقال 

والعقار وغريها، فمنها ما يكون ربـع العشـر فيـه غبنـا كثـريا، وهـو النقـد والطعـام، ومنـه مـا 

الشــراء لــيس لــه  يفيكـون نصــف العشــر فيــه غبنـا يســريا ، كــاجلواهر والرقيــق، وكـذا الوكيــل 

  .)٢(بغنب فاحش يأن يشرت 

البيــع، ونقلــه  يفبــه جــاز، وقــال أنــه مل يطــرده  يســريج أن املوكــل إذا رضــوعــن ابــن 

  .لست واثقا به: اإلمام عن بعضهم وقال

األلــف،  يفاملائــة، فــال يُتســامح باملائــة  يفوالعشــرة إن ســومح �ــا : الــدم قــال ابــن أيب

أن املرجــع إىل العــرف، وال يتقيـــد  يوالصــواب عنـــد: قــال. عشــرة األلـــف يفوال بــاأللف 

  .)٣(بُعشر وال غريه

  

  :فرع

ال بالنســيئة، وال  )٤(بــع هــذا بكــم شــئت جــاز بيعــه بــالغنب: إذا قــال املوكــل ]أ/١٦٦[/ 

  .)٥(بغري نقد البلد

                                  

 ا�مــوع تكملــة املطيعــيو  ،)٥/٢٢٤( يوالعزيــز للرافعــ ،)٧/٤٤( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ١(

)١٤/١٣٩،١٤٠(. 

 .)٦/٦٠(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

وحاشـــية  ،)٥/٣٢( �ايـــة احملتـــاج للرملـــيو  ،)٢/٢٦٨(أســـىن املطالـــب لزكريـــا األنصـــاري  :     انظـــر) ٣(

 ).٢/١٠٦( للبكري عانة الطالبنيإ

  .الغنب غري الفاحش يأ )٤(

 .)٥/٢٢٤( يللرافع العزيز  :     انظر) ٥(



 

٣٦٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

مبـا شـئت فلـه البيـع بغـري نقـد البلـد، ال بـالغنب : حيتمـل جتويزمهـا، ولـو قـال: قاضـيوقال ال

  .)١(املتويلو  البغويو  قاضيقاله الوال النسيئة، كذا 

، الرويـاينالنكـاح يوافقـه، وكـذا  يف املتـويلوكـالم  )٢("يبيع مبا عز وهـان" :وقال اإلمام

بـع مبـا تـرى، أو تصـرف مبـا تـرى أنـه ال جيـوز البيـع مبـا يتغـابن النـاس : فيمـا إذا قـال: وقال

ال يـدل علـى أن مـراده مبـا بع مبا شئت فاحل: على أنه إذا قال: مبثله، وفرق بينهما مث قال

شئت من نقد أو عرض، وليس املراد الغنب واحملاباة، فإن مل تدل قرينة احلال علـى ذلـك، 

  .)٣(وظاهر اللفظ أنه خريه بني مجيع الوجوه

  .)٤(كيف شئت فله بيعه بالنسيئة ال بالغنب، وال بغري نقد البلد: ولو قال

  .)٥(يظهر أن جيوز الكل: قاضيوقال ال

: يهو كما لـو قـال بعـه مبـا شـئت، وقـال العبـاد: املتويلمبا عز وهان، قال : لولو قا

  .)٦(له البيع بالغنب والعرض دون النسيئة

  .)٧(وهو األوىل: الرافعيقال 

                                  

  .)٥/٢٢٤( يوالعزيز للرافع ،)٤/٢١٧( بغويالتهذيب لل  :     انظر) ١(

  .)٧/٤٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٢(

  .)٦/١٤(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(

كفايــة النبيــه البــن و  ،)٤/٣٠٤( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٤/٢١٧( التهــذيب للبغــوي  :     انظــر) ٤(

  .)١٠/٢٤٥( الرفعة

  .املصادر السابقة  :     انظر) ٥(

  .)٥/٢٢٥( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٦(

 .املصدر السابق  :     انظر) ٧(



 

٣٦٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

بع من شئت مبـا : ولو قال: القراض يفجيوز بأقل من مثن املثل، قال : قاضيوقال ال

  .)١(شئت، أو اشرت ممن شئت مبا شئت صح القراض خبالف الوكالة هكذا

   :فرع ثان

إن كـان الراغبــون : قاضـيالبيـع �ـارا، فــإن باعـه لـيال، قــال ال يإطـالق اإلذن بـالبيع يقتضــ

  .)٢(وإال فالفيه مثل النهار جاز 

  

   :فرع ثالث

مل يصح إال بثمن املثل مـن نقـد البلـد كـالبيع، وإن كـان صـلح  )٣(لو وكله بصلح معاوضة

                                  

ــر) ١( الــــــنجم الوهــــــاج و  ،)٤/٢٩٦( روضــــــة الطــــــالبني للنــــــوويو  ،)٥/٢١٤( للرافعــــــي العزيــــــز  :     انظــــ

 .)٥/٣٧(للدمريي

البــن  كفايــة النبيــهو  ،)٤/٣١٥( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٤/٢١٨( التهــذيب للبغــوي  :     انظــر) ٢(

  .)٥/٥٣(النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٢٧٥( الرفعة

وهو الذي جيري على غري العـني املـدعاة، كـأن ادعـى عليـه دارا، فـأقر لـه �ـا مث : صلح املعاوضة )٣(

وهو جائز صحيح باتفاق الفقهـاء، ويعـد بيعـا، وإن عقـد  .صاحله منها على ثوب أو دار أخرى

كمعلوميـة البـدل، والقـدرة : ويشرتط فيه مجيـع شـروط البيـع بلفظ الصلح؛ ألنه مبادلة مال مبال،

 ٣(األم للشـافعي   :     انظـر .على التسليم، والتقابض يف ا�لس إن جرى بني العوضـني ربـا النسـيئة

، حتفـة الفقهـاء )٨/١٩() مطبوع مع اهلدايـة يف ختـريج أحاديـث البدايـة(، بداية ا�تهد )٢٢١/ 

 ، البحـر الرائـق)٣١/  ٥( ، تبيـني احلقـائق)٣٠٨/  ٢(نتقى ، جممع األ�ر والدر امل)٤١٩/  ٣(

/  ٥( ، مواهــــب اجلليــــل)٦/٣( ، شــــرح اخلرشــــي)٢/  ٦(، والزرقــــاين علــــى خليــــل )٢٥٦/  ٧(

، كشــاف )٥٣٧/  ٤(، املغــين )٢٨٢/  ٤(، املبــدع )٢٦٢/  ٢( ، شــرح منتهــى اإلرادات)٨٠

كفايـة األخيـار لتقـي الـدين أبـو بكـر ،  )١٩٣/  ٤( للنووي ، روضة الطالبني)٣٨٢/  ٣( القناع

ــة احملتـــاج)١٦٨/  ١( احلســـيين احلصـــين  ، ومـــا بعـــدها، أســـىن املطالـــب)٤/٣٧١( للرملـــي ، �ايـ

، حاشية العدوي على كفاية الطالـب الربـاين )٣٤٠/  ١( ، املهذب)٢/٢١٥( لزكريا األنصاري

    ).١٠٣٠م (وانظر  )٢/٣٢٤(



 

٣٦٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)٢(وجب بيان ما يصاحل عليه كاإلبراء )١(حطيطة

أن يصـــاحل علـــى مـــا  يصـــاحل علـــى مـــا شـــئت جـــاز، وينبغـــ: وإن قـــال: قاضـــيقـــال ال

  .)٣(وفيه إشكال؛ ألن هبة ا�هول ال جتوز، وكذا قاله الروياين: يتمول وإن قل، قال

  

                                  

بعـض العـني املـدعاة، كمـن صـاحل مـن الـدار املـدعاة علـى هو الذي جيري علـى : صلح احلطيطة )١(

  .وقد اختلف الفقهاء يف حكمه على ثالثة أقوال. نصفها أو ثلثها

وهــو أنــه يعــد مــن قبيــل هبــة : للمالكيــة، وهــو األصــح عنــد الشــافعية وروايــة عــن أمحــد: أحــدها

  .أو بلفظ الصلح بعض املدعى ملن هو يف يده، فتثبت فيه أحكام اهلبة، سواء وقع بلفظ اهلبة

  .ألن اخلاصية اليت يفتقر إليها لفظ الصلح، وهي سبق اخلصومة قد حصلت: قال الشافعية

وهو أنـه إذا كـان لـه يف يـده عـني، فقـال املقـر : للحنابلة، وهو الوجه الثاين عند الشافعية: والثاين

لتصــرف ال مينــع وهبتــك نصــفها، فـأعطين بقيتهــا، فيصــح ويعتـرب لــه شــروط اهلبـة؛ ألن جــائز ا: لـه

مـن هبــة بعــض حقـه، كمــا ال مينــع مــن اسـتيفائه، مــا مل يقــع ذلــك بلفـظ الصــلح، فإنــه ال يصــح؛ 

ألنــه يكــون قــد صــاحل عــن بعــض مالــه ببعضــه، فهــو هضــم للحــق، أو بشــرط أن يعطيــه البــاقي،  

علــى أن تعطيــين كـذا منــه أو تعوضــين منـه بكــذا؛ ألنــه يقتضـي املعاوضــة، فكأنــه عــاوض : كقولـه

الصـلح، فإنـه  ض حقه ببعضه، واملعاوضة عن الشيء ببعضه حمظورة، أو مينعه حقه بـدونعن بع

  .ال يصح كذلك

وهــو أنــه لــو ادعــى شــخص علــى آخــر دارا، حصــل الصــلح علــى قســم معــني : للحنفيــة: والثالــث

  .منها، فهناك قوالن يف املذهب

اخلرشــي ، و )٤/٣٩( ، درر احلكــام لعلــي حيــدر)٥٦١ – ٤/٥٥٨( شــرح ا�لــة لألتاســي: انظـر

، )٤/١٩٣(للنـــووي  روضـــة الطـــالبني، )٦/٣( ، شـــرح الزرقـــاين علـــى خليـــل)٦/٣( علـــى خليـــل

شـــرح منتهـــى و  ،)٢/٢١٥( ، أســـىن املطالـــب لزكريـــا األنصـــاري)٤/٣٧٢(للرملـــي  �ايـــة احملتـــاج

  ).٤/٥٣٦( ، املغين)٣/٣٧٩( ، كشاف القناع)٢/٢٦٠( اإلرادات

  .)٢/٢٣٧(األنصاريأسىن املطالب لزكريا   :     انظر) ٢(

  .)١٠/٢٣٥(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٦/٤٣(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(



 

٣٦٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

تقليــل املصــاحل عليــه  يفاجتهــد : الرويــاينولــو وكلــه املــدعى عليــه بصــلح احلــط، قــال 

  .)١(واستنقاصه ما أمكن

إبـراء نفسـه، فـإن عـني لـه  يفتوكيلـه  يفولو وكله أن يصاحل عن نفسه فوجهان، كمـا 

  .)٢(يكون قيمته قدر الدين شيءجيز إال على مل ما يصاحل عليه جاز، وإن مل يعينه 

  

بــاإلطالق جوازمهــا مــن كــل أحــد، فلــه أن يبيــع  يالتوكيــل بـالبيع والشــراء يقتضــ :)٣(الثانيــة

مـنهم، وال يبيـع مـن نفسـه لنفسـه، وإن  يمن أقاربه الذين ليسوا أصوال وال فروعا، ويشرت 

وصــــية وال  يفكــــان بــــأكثر مــــن مثــــن مثلــــه، وال لولــــده الصــــغري، وال لطفــــل  ]ب/١٦٦[/

  :، وفيه وجهان آخرانييشرت 

  .)٥(من نفسه )٤(بيعالأن له  يعن اإلصطخر : أحدمها

أن الوكيـــل إن كـــان أبـــا املوكـــل كـــان لـــه أن يبيعـــه مـــن نفســـه، ولـــه البيـــع، وكـــذا : وثانيهمـــا

ــــه، والشــــراء مــــن أصــــوله وفروعــــه البــــالغني علــــى  يبيــــع الوصــــ يفاحلكــــم  ــــه،أو ابن مــــن أبي

  .)٧(أنه ليس له ذلك )٦(، وصاحب املرشدالطربي قاضيالصحيح، وفيه وجه اختاره ال

                                  

  ).٦/٤٣(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ١(

 .)٢/٢٦٩(أسىن املطالب لزكريا األنصاريو  ،)٦/٤٣(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

 .الصورة الثانية من صور الوكيل املطلق) ٣(

 .له أن يبيع من نفسه) ز(يف  )٤(

 .)٤/٣٠٤( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٥(

علي بن احلسني القاضي أبو احلسني اجلوري جبيم مضمومة مث واو سـاكنة  :صاحب املرشد هو )٦(

وراء مهملــة مدينــة بفــارس قــال ابــن الصــالح كــان مــن أجــالء الشــافعية لقــي أبــا بكــر النيســابوري 

  .وفاته املختصر ومل يؤرخوايف عشرة أجزاء واملوجز على ترتيب  وصنف املرشد ،وروى عنه

  .)١/١٣٠(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض  :     انظر

   .)٥/٢٢٥،٢٢٦(للرافعي العزيز   :     انظر) ٧(



 

٣٦٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

، خبـالف )١(وعلى املذهب لو اشرتى طعاما من نفسه ملوكله ودفعه إليه فأتلفه فعليه الغرم

وأطعمــه أبــاه فعليــه رد الــثمن، وال يغــرم  مــن نفســه طعامــا للصــيب يمــا لــو اشــرتى الوصــ

  .  )٢(البيع منهم جاز قطعا يفقيمة الطعام، ولو أذن له  الصيب

  .)٣(جواز بيعه منهم وجهان مرتبان، وأوىل بالصحة فيف ولو عني املوكل الثمن

البيــع بقــدر معــني هــل لــه أن يبيــع بــه،  يفأن الوكيــل  يفويســتنبط مــن هــذا اخلــالف 

، )٤(بــاخلالف فيــه املتــويلوهنــاك مــن يبــذل أكثــر منــه، وإال مل حيســن الرتتيــب، وقــد صــرح 

بـع بـثمن املثـل فبـاع بـه، وَمث مـن يبـذل زيـادة عليـه، : بالصـحة فيمـا إذا قـال الرويـاينوجزم 

وحكى عن والـده احتمـالني فيمـا إذا وكلـه ببيعـه وأطلـق فطلبـه وأخـذ بـألف وآخـر بـألفني 

  .وهو قيمته، حيتمل أن ال يصح لفقدان النظر، وأن يصح يفباعه بألف، أ

حــد الــزوجني مــن اآلخــر علــى بيــع أ يف، وأجــرى الوجهــان يواألول أصــح عنــد: قـال

  .)٦(ال تقبل، وفيما إذا باع من مكاتبه )٥(]له[القول بأن شهادته 

  .يصح: )٧(بيعه أو شرائه من نفسه، قال ابن سريج يفوعلى املذهب لو صرح له باإلذن 

  .)٨(ال يصح: وهو القياس، وقال اجلمهور: الغزايلقال 

  .هو على الوجهني: املتويلالبيع والشراء من ابنه الصغري، قال  يفولو صرح باإلذن 

النكاح إذا كان  يفتوىل ابن العم طر  يفوجب أن جيوز، وطردمها ابن سريج : البغويوقال 

                                  

  .)٤/٣٠٤( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ١(

 .)١٠/٢٣٤( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٢(

 .)١٠/٢٣٧( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٢٢٤( التهذيب للبغوي  :     انظر) ٣(

  .)٢/١٦٨( أسىن املطالب لزكريا األنصاري  :     انظر) ٤(

 ).ط(ساقطة من  )٥(

  .)٦/٧٦( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٦(

  .ابن شريح )ز( يف  )٧(

  .)٥/٢٢٦( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٨(



 

٣٦٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ــا وأذنــت لــه  ــه، وفيمــا إذا وكلــه  يفولي تزوجيهــا مــن  يفتــزويج ابنتــه وأذن لــه  يفتزوجيهــا من

  .)١(نفسها، واستبعده اإلمام

 يفالــــنفس أو الطــــرف  يفذا وكــــل مســــتحق القصــــاص مــــن عليــــه القصــــاص وفيمــــا إ

  .)٢(استيفائه من نفسه

جلــد نفســه،  يف وللشــارب والــزاين قطــع يــده حـدا، يفوفيمـا إذا أذن اإلمــام للســارق 

  .)٣(القصاص فاستوفاه ]أ/١٦٧[/ يفواستبعده اإلمام، فإن منعناه 

  .)٤(يسقط :يقال احملامل

  :إبراء نفسه فطريقان يفولو وكله 

  .القطع باجلواز: أحدمها

، إن )٥(اقتصــاره إىل القبــول يفعلــى اخلــالف  أنــه علــى الــوجهني، واخلــالف مبــين: والثــاىن

، وإال قطعنا باجلواز، كما لو وكل مستحق القصاص َمـن عليـه يفتقر جرى الوجهان: قلنا

يشـرتط : قـال ابـن سـريج: يصـح: القصاص بالعفو، والسيد العبَد بإعتاق نفسه، فإن قلنـا

  احلال، فإن أخر مل يصح؛ ألن فيه معىن التمليك، يفأن يربئ نفسه 

الـة باخلصـومة مـن صـحة الوك يفوطردا فيما لو وكله باهلبة، وأذن له أن يهب من نفسه، و 

                                  

  .)٥/٢٢٦( يوالعزيز للرافع ،)٤/٢١٩( بغويالتهذيب لل  :     انظر) ١(

 .)٤/٣٠٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٢٦(للرافعيالعزيز   :     انظر) ٢(

  .نين السابقياملصدر   :     انظر) ٣(

 .نين السابقياملصدر   :     انظر) ٤(

فلو وكلـه يف إبـراء نفسـه مـن حـق موكلـه مل " :)٦/٥١٥،٥١٦( ي الكبرياحلاو  يف يقال املاورد )٥(

ألنــه يصــري نائبــا لنفســه يف ديــون موكلــه وألن اإلبــراء يقتضــي  :جيــز أن يصــري مربئــا لنفســه بنفســه

    .مربئا ومربأ

 ".أنــه جيــوز كمــا جيــوز أن جيعــل إىل زوجتــه طــالق نفســها :وفيــه وجــه آخــر قالــه بعــض أصــحابنا

 انتهى



 

٣٦٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(أن خياصم أيهما شاء يفال يصح، خيري : اجلانبني، فإن قلنا

أن يربئ األصيل صح وبرئا مجيعـا، وإن وكـل األصـل  يفولو وكل رب الدين الغائب 

  .)٢(أن يربئ الضامن صح، وبريء دون األصل

ر حـــق ولـــده احملجـــو  يفالبيـــع والشـــراء وحنومهـــا  يفأن األب يتـــوىل طـــر  يفوال خـــالف 

  .)٣(عليه، وكذا اجلد

صــحته  فــياإلجيــاب والقبــول عنــه وعــن والــده ف يفطــر  يف تــويلولــو وكــل األب وكــيال 

  .)٤(وجهان

واليته بأن يزوج ابن ابنـه بابنـة  يفحق حفيديه الذين  يفالنكاح  يفاجلد طر  تويل يفو 

  :ابنه وجهان

اختــار القفــال وابــن احلــداد املنــع، وابــن القــاص ومجاعــة مــن املتــأخرين الصــحة، ومهــا 

له عليه والية، كمـا لـو زوج بنـت أخيـه أو  تزويج كل من له عليها والية بصيب يفجاريان 

فيــه  ؟أحــدمها فــيأم يك العقــد ياإلتيــان بشــقيتوالمهــا فهــل يشــرتط : عمــه بابنــه، فــإن قلنــا

  . )٥(ع، والنكاح أوىل باالشرتاطالبي يفاخلالف املتقدم 

بإذنــه، ويقبــل اجلــد، وإن كانــت  قاضــيال يتوالمهــا، فــإن كانــت بالغــة زوجهــا ال: وإن قلنــا

  .)٦(صغرية وجب الصرب إىل أن تبلغ فتأذن، أو يبلغ الصغري فيقبل

                                  

ــة املطلـــــب للجـــــويينو  ،)٦/٤٢(حبـــــر املـــــذهب للرويـــــاين  :     انظـــــر) ١(  يوالعزيـــــز للرافعـــــ ،)٧/٤٣( �ايـــ

  .)١٠/٢٣٤،٢٣٥( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٠٥( لطالبني للنوويروضة او  ،)٥/٢٦٠(

  .)٢/٢٤٧(أسىن املطالب لزكريا األنصاريحاشية الرملى الكبري على   :     انظر) ٢(

 .)٥/٢٠٧( يوالعزيز للرافع ،)٣/٢٨٧( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٣(

 ال"وقـال  بغـوينقلـه عـن ال) ٢/٣٩١( الغرر البهية شرح البهجة الورديـة لزكريـا األنصـاري  :     انظر )٤(

جيوز؛ ألن عبارة الوكيل ال تصلح لطريف العقد، فأما إذا وكله بأحد الطـرفني وتـوىل األب الطـرف 

  اهـ ".اآلخر فيجوز وجيعل كأن األب حيصله بنفسه ولسان الوكيل كلسان املوكل

   .)٣/٦(لزكريا األنصاري الورديةشرح البهجة الغرر البهية ، و )٣/٢٨٧( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٥(

  .)٧/٧٠( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٦(



 

٣٦٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

بقيـة الكـالم فيـه  ، وسـيأيت)١(أحد الطـرفني يُرفع األمر إىل احلاكم لتويل: وقال اإلمام

  .اب النكاحكت  يف

  :البيع والشراء والنكاح من الطرفني فطريقان يفولو توكل إنسان 

  .القطع باملنع: أحدمها

  .)٢(ما شاء منهما خيرجه على الوجهني، فإن منعناه فله أن يتويل: والثاىن

، )٣(األوىل حيتمـل وجهـني يلو أراد أن يقـيم علـى وكالتـه الثانيـة ويلغـ: املاورديوقال 

  .قاله غريهوهو خيالف ما 

االســتيفاء واإليفــاء فهــو  يفالــدين واملــدين  ]ب/١٦٧[/ لــو توكــل رب: قــال اإلمــام

، والوجـه )٤(يده فهو من ضـمان مـن تـردد فيـه القفـال يفوتلف  يفوكيل عنهما، فإذا استو 

إن قصــــد قبضــــا عــــن جهــــة فــــال ســــبيل تضــــمني غريهــــا، وإن مل يقصــــد شــــيئا : أن يقــــول

  .فاملسألة حمتملة

  .له نفسه من سيده صح على الصحيح يأن يشرت  يفا ولو وكل عبد

  .)٥(ال: وثانيهما

، وجيريـان فيمـا لـو اشـرتى لـه عينـا وهـو املـذهب، وصـححه اجلرجـاين: املاورديوقال 

  .)٦(من أعيان أموال سيده بإذنه

: بيــع نفســه، وعلــى الصــحيح قــال صــاحب التقريــب يفوفيمــا إذا وكــل الســيد عبــده 

                                  

  .)١٢/١٠٠( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ١(

  .)٣/٢٨٧( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٢(

 .)٦/٥٣٨( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

  .)٧/٤١( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٤(

كفايـــة النبيـــه البـــن و  ،)٤/٢٣٥( روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٣/٢٨٧( الوســـيط للغـــزايل  :     انظـــر) ٥(

 ).٣/١٩١(لزكريا األنصاري الوردية شرح البهجةالغرر البهية و  ،)١٠/٢٣٧( الرفعة

  ).٦/٥٣٦(احلاوي الكبري للماوردي   :     انظر )٦(



 

٣٧٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(فالن يمنك لوكيل ياشرتيت نفس: جيب أن يصرح بذكر موكله فيقول

لــه نفســـه مــن ســـيده، فــإن صـــرح بإضــافة إليـــه  يأن يشـــرت  يفولــو وكــل العبـــد رجــال 

  :صحة شراء العبد نفسه من سيده، وصورته يفصح، ووقع للعبد على املذهب 

اشـرتيته : يت العبد منك لنفسه، أما لو قال بعتك العبد فقـالاشرت : أن يقول الوكيل

اشـرتيت لزيـد، : بعـت منـك، فقـال: لنفسه، فيحتمل أن خيرج على اخلالف فيما إذا قـال

تعلــق العهــدة، وحيتمــل القطــع هنــا بــالبطالن، وإن نــواه وقــع  يفوهــو خمــرج علــى اخلــالف 

  .)٢(العقد للوكيل

  

بيع سلعة إىل أجل، فإن قدر له األجل صـح، ولـيس لـه الزيـادة عليـه،  يفوكله  :)٣(الثالثة

وكـــذا إن نقـــص عنـــه وباعـــه بـــثمن مثلـــه إىل األجـــل املبيـــع إليـــه، وإن باعـــه بـــثمن مثلـــه إىل 

بع بـثمن مؤجـل فباعـه بـثمن مثلـه : صحته اخلالف فيما إذا قال فياألجل املأذون فيه، ف

  :إليه حاال، وإن أطلق فوجهان

  .)٤(البغوييصح، وقطع به  ال: أحدمها

  .)٥(أنه يصح الغزايلعند ابن كج و : وأصحهما

  :فيه ثالثة أوجه ؟وعلى ماذا حيمل

  .مثله، وعرف الناس خيتلف باختالف األجناس يفأنه حيمل على العرف : أظهرمها

  .)١(فإن مل يكن عرف باع بأنفع ما يقدر عليه: الروياينقال 

                                  

  .)١٠/٢٣٧(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٣/٥٥٤( التهذيب للبغوي  :     انظر) ١(

 .)٥/٢٤٨( للرافعي العزيز  :     انظر) ٢(

 .الصورة الثالثة من صور الوكيل املطلق) ٣(

  .)٤/٢٢٠( بغويالتهذيب لل  :     انظر) ٤(

ــر) ٥( ا�مــــوع تكملــــة و  ،)٥/٢٢٧،٢٢٨(للرافعــــي والعزيــــز  ،)٦/٥٩( حبــــر املــــذهب للرويــــاين  :     انظــ

 .)٤/٣٠٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)١٤/١٣٦( املطيعي



 

٣٧١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .  ال يزيد عليهاله التأجيل إىل سنة، و : وثانيهما

  .)٢(مدة شاء يأن له التأجيل إىل أ: وثالثها

عليه اإلشهاد، فإن تركه ضمن، كمـا قالـه : قاضيوحيث صح بيعه إىل أجل، قال ال

إىل صــائغ فدفعــه،  ]أ/١٦٨[/ فيمــا إذا دفعــت امــرأة إىل رجــل خلخــاال ليدفعــه ياخلضــر 

  .)٣(املدفوع إليه أنه إن أشهد حني الدفع مل يضمن، وإال ضمن يونس

  :)٥(إىل خالف فيه فقال الروياين، وأشار )٤(الغزايلوميكن الفرق، وكذا ذكره : قال

البلــد  قاضــيجيــب اإلشــهاد فلــم يشــهد، لكــن أخــذ خطــه و : إذا باعــه إىل مــدة وقلنــا

  :حيتمل وجهني ؟يرى العمل باخلط هل يضمن

بعد احللول، لكـن عليـه بيـان العامـل، وكـذا  قاضييضمن، وال يلزمه التواملذهب أنه 

يـد الصـائغ صـمنه،  يفمسألة الصائغ، فلو امتنع كان متعديا، حىت لو بينه بعـُد، وهـو  يف

  .قاله القفال

  .)٦(ال يلزمه البيان: واألصحاب كانوا يقولون: قال

  .)٧(وهو خطأ: النوويقال 

  

                                                                                          

  .)٦/٥٩(للروياينحبر املذهب   :     انظر) ١(

ــر) ٢( روضــــــة و  ،)١٤/١٣٦( ا�مــــــوع تكملــــــة املطيعــــــيو  ،)٥/٢٢٧،٢٢٨( للرافعــــــي العزيــــــز  :     انظــــ

  .)٤/٣٠٤( الطالبني للنووي

 .)٧/٣١٣(للرافعي والعزيز  ،)٤/٥١١( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٣(

 .)٤/٥١١( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٤(

  .)٦/٦٠(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٥(

 .)٤/٣٣٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٧( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٦(

  .)٤/٣٣٣( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٧(



 

٣٧٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :فرع

ــو وكلــه  صــحته الوجهــان فيمــا إذا فعــل  فــيالســلم وأطلــق، فــإن أســلم حــاال، ف يفل

  .)١(البيع يفصحته الوجهان اللذان  فياملوكل ذلك، وإن أسلم إىل أجل ف

  

ي الوكيل بـالبيع مطلقـا هـل ميلـك تسـليم املبيـع إذا كـان بيـده قبـل تـوفري املشـرت  :)٢(الرابعة

  :طرقالثمن على املوكل أو عليه إن جوزنا له قبضه فيه 

  .وابن الصباغ اجلزم بأنه ميلكه الطربي قاضيوهو ما أورده ال: أحدها

أنـــه هـــل ميلـــك قـــبض  يفأنـــه علـــى وجهـــني، كـــالوجهني اآلتيـــني  يعلـــ عـــن أيب: وثانيهمـــا

  الثمن؟

، ولـه ذلـك )٣(اجلـزم بأنـه لـيس لـه ذلـك الغـزايلوهـو الصـحيح ومـا أورده اإلمـام و : والثالث

  .)٤(االستقالل بأخذه يبعد توفريه، وللمشرت 

، وقــد يوال جيـىيء هنــا مـن أقـوال البـدأة بالتســليم إال قـول إجبـار املشـرت : قـال اإلمـام

فإذا باع بثمن، فإن كان مؤجال حيث جيوز لـه ذلـك سـلم املبيـع، وجيـىيء فيـه وجـه . تقدم

ذن أنه ال يسلمه؛ ألنه مل يفوضه إليه، وإذا حل األجل مل ميلك الوكيل قبض الثمن إال بإ

                                  

  .)١٠/٢٤٤( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ١(

أو أن يـدفع مـن مالـه إىل  -وكل فـالن فالنـا أن يـدفع إىل فـالن بعينـه : وصورة التوكيل يف السلم

وكـــذا، ســـلما شـــرعيا فيمـــا يـــراه الوكيـــل املـــذكور مـــن املكـــيالت واملوزونـــات مبلـــغ كـــذا  -مـــن أراد 

واملعـدودات واملـذروعات، اجلــائز عليهـا عقـد الســلم شـرعا، يف دفعـة واحــدة أو دفعـات، حســبما 

 يلشـمس الـدين األسـيوطجـواهر العقـود  :ينظـر.    يراه الوكيل املذكور، حـاال ومقسـطا ومـؤجال

 .)١٦٧ص(

 .من صور الوكيل املطلق الصورة الرابعة) ٢(

  .)٣/٢٨٨( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٥٠( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

الــنجم الوهــاج و  ،)٤/٣٠٧( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٢٨،٢٢٩( للرافعــي العزيــز  :     انظــر) ٤(

 .)٥/٤٦(للدمريي



 

٣٧٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

جديد، وإن كان الثمن حـاال، فـإن قلنـا لـه قَـِبَض الـثمَن، فـال ميلـك تسـليم املبيـع إال بعـد 

  .)١(قبض الثمن، كما لو أذن له فيهما

ليس له قبضه كان له تسليم املبيع على الطريق األول، وال يضمن، ولـيس : وإن قلنا

الــثمن أقبضــه  يشــرت لــه مطالبــة بــالثمن، وللموكــل املطالبــة بــه علــى كــل حــال، فــإن وفــر امل

، قـال الشـيخ أبـو يالوكيل املبيع، فلو وكله بالبيع ومنعه من تسليم املبيع، وإن بدل املشرت 

فسـاد  يفهذا شـرط فاسـد، ويصـح البيـع، و : ليس له تسليمه، وقال اإلمام وآخرون: يعل

سقوط اجلعل، إن كان جعـل لـه جعـال، والرجـوع إىل أجـرة  يفالوكالة وجهان يظهر أثرمها 

  .)٢(املثل ]ب/١٦٨[/

ــة علــى أن : الرافعــيقــال  صــورة اإلطــالق هــل للوكيــل  يفاحلــق أن يقــال املســألة مبني

  ؟التسليم أو ال

نعم؛ فذلك ألنه من توابـع العقـد وإمتامـه، ال : ال، فمع املنع أوىل، وإن قلنا: إن قلنا

التســليم، واملمنــوع منــه  )٤(؛ ال)٣(ألن تســليمه مســتحق بالعقــد، فــإن املســتحق َمث التســلم

  . تسليمه

ال تسـلمه وبـني أن : د، وفرق بني أن يقولسأمنع املبيع، فهذا شرط فا: نعم لو قال

  .)٥(أمنعه منه: يقول

ــــع  يفوإن شــــرط عليــــه أن يشــــرتط : قــــال اإلمــــام البيــــع أن ال يســــلم املبيــــع فالتوكيــــل والبي

  .)٦(باطالن، سواء اقرتن الشرط باملبيع أو خال عنه

                                  

 .)١٠/٢٧٦(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٧/٥٠،٥١( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ١(

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٢٩( يوالعزيــز للرافعــ ،)٧/٥١( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ٢(

 .)١٠/٢٧٦(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٠٧،٣٠٨(

  .وهو الصواب )ز(وما أثبتناه من  ،التسليم )ط( يف )٣(

  .وهو الصواب )ز(وما أثبتناه من  ،ألن )ط( يف )٤(

 .)٥/٢٢٩( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٥(

  .)٧/٥٠( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٦(



 

٣٧٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

الكـالم  الذمـة فسـيأيت يفوأما الوكيل بالشراء، فإن مل يسلم املوكل له الثمن واشـرتى 

  .احلكم الثالث يففيه 

  ؟الذمة، فهل له تسليمه وقبض املبيع يفوإن سلمه إليه، واشرتى بعينه أو 

البيـــع  يفجــزم األكثـــرون بـــأن لـــه ذلــك، وأشـــاروا إىل الفـــرق بينـــه وبــني ملـــك الوكيـــل 

  .اخلالف فيه يبض الثمن، حيث جير تسليم املبيع وق

  .)١(أن احلكم هنا كاحلكم َمث، فيكون فيه اخلالف املتويلو  البغويذكره  يوالذ

  :قبض الثمن وجهان يفيسلم املبيع قطعا، و : وقال أبو الطيب وابن الصباغ

فيـــه  ؟صـــحح ابـــن الصـــباغ أنـــه يقبضـــه، وهـــل ميلـــك الوكيـــل بـــالبيع قـــبض مثـــن املبيـــع

  :وجهان

  .ترجيحه يال، وصححه صاحب املرشد، وإيراد صاحب التنبيه يقتض: أحدمها

  .)٢(نعم: وأصحهما

أن الوكيل بالشراء هـل يسـلم املبيـع ويقـبض الـثمن فيمـا ال يشـرتط  يفواخلالف فيه و 

ــــه تســــليم العوضــــني، أو أحــــدمها  ــــه تســــليمهما، وهــــو  يففي ا�لــــس، فأمــــا مــــا اشــــرتط في

بض واإلقبـاض، وكـذا مـا اشـرتط فيـه أحـدمها وهـو الصرف، وبيع الطعام بالطعـام، فلـه القـ

 فـــيالســـلم، فوكيـــل املســـلم يقـــبض رأس املـــال، ووكيـــل املســـلم إليـــه يقبضـــه ال حمالـــة، ويك

  .)٣(بعد قيامه فيا�لس، وال يك يفتسليم املوكل وتسليمه ما دام الوكيل 

فعـن بعـض  ليس للوكيل تسليم وال تسلم، فلو كـان املوكـل غائبـا ببلـد آخـر،: وحيث قلنا

ثبــت لــه ذلــك هنــا للعــرف، : أنــه قــال )٤(املتــأخرين وهــو الفقيــه أبــو الطــاهر خطيــب مصــر

                                  

ــر) ١( ــز للرافعــــ ،)٤/٢٢١( بغــــويالتهــــذيب لل  :     انظــ ــــوويو  ،)٥/٢٣٠( يوالعزيــ  روضــــة الطــــالبني للن

)٤/٣٠٨(. 

  .)٤/٣٠٨،٣٠٩( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٠( يالعزيز للرافع  :     انظر )٢(

 .املصدرين السابقني  :     انظر) ٣(

  =    موالهم أبو الطاهر ياألمو  يأمحد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو بن السرح القرش :هو )٤(



 

٣٧٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

عــن صــاحب التقريــب مــا يــدل  قاضــيوقـد ذكــر اإلمــام مــا يــدل عليــه، فــذكر أن حكــى ال

بـه جاريـة ففعـل مل  يعليه، وهو أنه لو دفع قدرا مـن اإلبريسـم ملـن حيملـه إىل عربـة ويشـرت 

  .)١(ألنه متربعنقلها؛  ]أ/١٦٩[/ يلزمه

إليـه  )٢(يُلزمـه بردهـا: وال شك فيه، وهـو مسـافر عـن الوديعـة، وقـد يقـال: قال اإلمام

  .)٣(قاضيالقتضاء العرف ذلك، لكن األصل ما ذكره ال

 يفأن الوكيـــل  يفأن الوكيـــل هـــل لـــه قـــبض الـــثمن اخلـــالف  يفويقـــرب مـــن اخلـــالف 

  ؟اخلصومة حبق، هل له استيفاؤه، أو باستيفائه هل ميلك إثباته

  :ففيه وجهان البن سريج أما الثاين

  .به، ويقيم البينة عند اإلنكار ينعم، فيدع: أحدمها

  .دينا أو عينا يفال، سواء كان املستو : وأصحهما

  :وأما األول ففيه طريقان

وأظهرمهـــا  ؟البيع هــل يقـــبض الــثمنأن الوكيــل بـــ يفأن فيـــه الــوجهني كـــالوجهني : أحــدمها

  .القطع باملنع

  .حبال يفوأما القصاص واحلد فال يستو : هذه باألموال، قال يفاخلالف  املتويلوخصص 

  .)٤(فيهما أيضا يوعن ابن خريان أنه جير 

  :املسألتني إذا مجع بينهما ثالثة أوجه يفوخيرج من اخلالف 
                                                                                          

  .وكان من جلة العلماء شرح موطأ مالك ،املصرى الفقيه   =

  .القعدة سنة مخسني ومائتني يأبو الطاهر ألربع عشرة خلت من ذ يفتو 

 .)١/٣١٤( شهبة، وابن قاضي )٢/٢٠٣( واألسنوي ،)٢/٢٦( يطبقات السبك   :     انظر

  .)٧/٤٢،٤٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ١(

  .ردها )ط(يف  )٢(

 .املصدر السابق  :     انظر) ٣(

 .)٤/٣٠٩( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٠( يالعزيز للرافع  :     انظر) ٤(



 

٣٧٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(االستيفاء، والوكيل باالستيفاء ميلكهاأن الوكيل باخلصومة ال ميلك : ثالثها

طلــب حقــه، فالقيــاس أنــه لــيس لــه قبضــه، وظــاهر  يفولــو وكــل وكــيال : الرويــاينقــال 

لفــظ اخلصـــومة،  يفاملــذهب أنــه لــه قبضــه، وهــذا قــد خيــتص بالطلــب، وقــد يكــون فيــه و 

  .)٢(فيكون اختار الصحة

أنـه هــل ميلـك قــبض الـثمن فيمــا لـو كــان وكـيال بالشــراء فاشــرتى  يفالوجهــان  يوجيـر 

  ؟اسرتداد الثمن يفوخرج املبيع مستحقا، هل له خماصمة البائع 

ـــال . عصـــرون بـــاملنع وجـــزم ابـــن أيب أنـــه ينظـــر، فـــإن  يالصـــحيح عنـــد: املـــاورديوق

. كـل فـاليـد املو  يفيد الوكيل قبل وصوله إىل املوكل فلـه املطالبـة، وإن اسـتحق  يفاستحق 

  .)٣(من الثمن يالبيع ال ميلك إبراء املشرت  يفأن الوكيل  يفوال خالف 

أن الوكيل بـالبيع أو الشـراء هـل لـه اشـرتاط  يفبني هذا األصل اخلالف  الغزايلوفرق 

  :، وفيه أوجه)٤(اخليار إذا أطلق املوكل التوكيل

  .البيع فال يفن كان وكيال الشراء كان له اشرتاط اخليار، وإ يفأنه إن كان وكيال : ثالثها

أنـه إن شـرطه لنفسـه أو ملوكلـه دون العاقــد اآلخـر صـح، وإن شـرطه لـه أو أطلــق : ورابعهـا

  .)٥(الغزايلمل يصح، ذكره اإلمام و 

اشــرتاطه اخليــار لنفســـه أو ملوكلــه، وأنــه لــيس لــه شـــرطه  يفواملشــهور أن اخلــالف 

  .لآلخر قطعا

                                  

وقـــد يرضـــى  ،ال ؛ ألنـــه مل يوكـــل إال بـــالقبض :وأصـــحهما" :)٥/٢٣٠(العزيـــز  يف يقـــال الرافعـــ )١(

 ". للقبض من ال يرضاه للخصومة

  .)٦/٧٤(حبر املذهب للروياين   :     انظر )٢(

 .)٦/٧٤( حبر املذهب للروياين، )٦/٥٥٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

  .)٣/٢٨٩( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٤(

 .املصدر السابق  :     انظر) ٥(



 

٣٧٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(النوويو  الروياينجبواز اشرتاطه له وملوكله، وصححه  املتويلوقطع 

  .)٢(مطلقا مل يصح ]ب/١٦٩[/ ولو أمره بالبيع أو الشراء بشرط اخليار فعاقد

  

  :فرعان

 ؟بيع عني، أو قسمه مع شركائه أو أحـد بالشـفعة فهـل لـه اإلثبـات يفلو وكله  :أحدهما

  :فيه طريقان

 املـاورديأن الوكيل باالسـتيفاء هـل لـه أن يثبـت، وحكامهـا  يفأنه على الوجهني : أحدمها

  .مسألة املقامسة عن ابن سريج وابن الصباغ وذكرمها احتمالني من عنده يف

  .)٣(القطع باملنع: والثاين

  

لو سلم الوكيل بالبيع املبيع قبل قبض الثمن غرمه املوكل قيمته إن ساوت الثمن،  :يالثان

أو كان الثمن أكثر، وإن كانت أكثر بأن باعه بعني جمهـول فهـل يغرمـه مجيـع القيمـة، أو 

  :فيه وجهان ؟حيط منها قدر العني

  .أوهلما: أصحهما

 يغرم إال قدر الثمن، مث أن ال ولو باع بغنب فاحش بإذن املوكل، فقياس الوجه الثاين

إذا قـــبض املوكـــل الـــثمن بعـــد مـــا غرمـــه دفـــع إىل املوكـــل، واســـرتد منـــه مـــا غرمـــه لـــه، ونقـــل 

أنـه يغـرم  يعنـد: عن األصحاب أنه يغرم أكثر األمرين من القيمة والثمن، وقـال قاضيال

سـه أقلهما، فـإذا أخـذ الـثمن سـلمه إىل املوكـل، واسـرتجع منـه مـا أعطـاه أو بدلـه، ولـه حب

  : إىل االسرتجاع، وهذا كله تفريع على الصحيح أن له قبض الثمن، فإن قلنا

  .)٤(أو أفلس يليس له قبضه مل يضمن، ولو هرب املشرت 

                                  

 .)٤/٣١٠( الطالبني للنوويروضة و  ،)٦/٧٤( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ١(

  .)٤/٣١٠( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٢(

  .)٤/٣١٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٠،٢٣١( للرافعي العزيز  :     انظر) ٣(

  .املصدرين السابقني  :     انظر) ٤(



 

٣٧٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

موصــوف، وقــد يكــون وكــيال  شــيءالوكيــل بالشــراء قــد يكــون وكــيال بشــراء  :)١(الخامســة

إال الســليم مــن العيــوب، فــإن  يمعــني، وعلــى التقــديرين لــيس لــه أن يشــرت  شــيءبشــراء 

معيبا ما اشرتاه به أوال، فإن ساواه أو زاد عليـه، فـإن جهـل  ياشرتى معيبا، فإما أن يشرت 

  :)٢(الوكيل العيب وقع الشراء للموكل، وإن علمه فأوجه

  .يقع على املوكل: أحدها

  .ال: وأظهرها

الكفــارة مل يقــع للموكــل،  يفإن كــان املبتــاع رقيقــا، فــإن كــان العبــد مينــع اإلجــزاء : وثالثهــا

بعـه مـؤجال وأطلـق، أنـه : وإن كان ال مينعه وقع له، وهو نظري الوجـه املتقـدم فيمـا إذا قـال

  .حيمل على سنة، وفيه نظر

  .)٣(وخصص اإلمام هذه األوجه مبا إذا كان املوكل قدر الثمن

فـال، أمـا إذا كـان ال  )٤(أنه إن كـان يطلبـه للتجـارة دفـع للموكـل، وإن كـان للُقْنيـة: والرابع

  :ما اشرتاه به، فإن علم العيب مل يقع عن املوكل، وإن جهله فوجهان ييساو 

  .)٥(ال يقع له، وهو أظهر عند اإلمام: أحدمها

  .  يقع له: وثانيهما

                                  
 .الصورة اخلامسة من صور الوكيل املطلق) ١(

أن يوكــل يف " :)٤/٣٠٩( للنــووي روضــة الطــالبني يفأرشــق وأوضــح حيــث قــال  يعبــارة النــوو  )٢(

شـــراء موصـــوف فـــال يشـــرتي إال ســـليما فـــإن اشـــرتى معيبـــا نظـــر إن كـــان مـــع العيـــب يســـاوي مـــا 

  .مث ذكر األوجه.". .اشرتاه به فإن جهل العيب وقع عن املوكل وإن علمه فأوجه

 .)١٤/١٢٦( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٥/٢٣١،٢٣٢( للرافعي العزيز  :     انظر

 .)٧/٤٨( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

يَـــُة بالكســـر والضـــم )٤( ـــَىن املـــاَل َكَرَمـــى قـَْنيـــاً وقـُْنيانـــاً بالكســـر والضـــم .قِـــًىن  :مـــا اكُتِســـبَ  :الُقنـْ  :وقـَ

 .القاف مع النون ،)١/١٧١٠(القاموس احمليط    :     انظر .اْكَتَسَبهُ 

 .)٧/٤٨( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٥(



 

٣٧٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .وهو أوفق لكالم األكثرين، وضعفه اإلمام: الرافعيقال 

  .هنا أيضا األوىل يأيت يف والوجه الثاين

وقع للموكل، وإن كان للقنية  ]أ/١٧٠[/ أنه إن كان يشرتيه للتجارة حممد وعن أيب

  .)٢(، فتصري األوجه أربعة)١(فال، واستحسنه اإلمام

  

  : التفريع

  :حيث يقع شراء املعيب للموكل، فاملوكل إما أن يكون جاهال بالعيب أو عاملا به

  

اطالعه عليـه، وهـل للوكيـل أن يكون جاهال به، فيثبت الرد للموكل عند : الحالة األولى

  نظر إن مل يكن املبيع معيبا من املوكل فاملذهب أن له ذلك،  ؟االستبداد بالرد

  .)٣(وعن ابن سريج أنه ال يستبد به، وهو منقاس عند اإلمام

  .العقد ال يرد، وإن مل يسمه رد يفأنه إن كان مسى املوكل : وفيه وجه ثالث

  .فيه غنبأنه ال يرد إذا مل يكن : ووجه رابع

  .أنه إن اشرتى بغري مال املوكل رد، وإال فال: ووجه خامس

كنــت وصــيت بالعيــب، فــإن صــدقه البــائع بطــل الــرد، : وإذا رد فحضــر املوكــل وقــال

وإن كذبه، فإن أقام بينة فكذلك، وإن مل يكن بينة فادعى على البائع علمـه بـذلك، فلـه 

  ؟)٤(، فهل للوكيل الردالعلم، وإن كان معيبا من املوكل فيحتليفه على ن

: ال ينفرد هنـاك بـالرد فهنـا أوىل، وإن قلنـا: على ما إذا مل يكن معيبا، فإن قلنا ينبين

  :ينفرد َمث فهنا وجهان

                                  

 ).٧/٤٨(للجويين �اية املطلب   :     انظر) ١(

 .)٤/٣١٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣١،٢٣٢(للرافعي العزيز   :     انظر) ٢(

 .)٧/٤٩( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

  ).٤/٣١٠(، وروضة الطالبني للنووي )٥/٢٣١،٢٣٢(العزيز للرافعي   :     انظر )٤(



 

٣٨٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .وهو املنصوص نعم: أصحهما

، واختـــــاره صـــــاحب املرشـــــد، وخصـــــص )١(إىل اجلمهـــــور املـــــاورديال، ونســـــبه : وثانيهمــــا

اخلالف مبا إذا مل يكن الشراء بغنب مال املوكل، وإذا أثبتنا اخليـار للوكيـل  يفصاحب الكا

احلالتني، فاطلع املوكل على العيب قبل اطالع الوكيل أو بعده ووصى به سـقط خيـار  يف

  .)٢(الوكيل، خبالف العامل

الوكيل به أو أخـر الـرد مل يسـقط خيـار املوكـل، فلـو عـاد الوكيـل وأراد الـرد  يولو رض

  :فيه وجهان ؟له ذلك فهل

ليس له ذلك أو لـه ذلـك فلـم يـرد، فـإذا اطلـع املوكـل علـى العيـب : ال، فإن قلنا: أظهرمها

وأراد الـــرد فلـــه ذلـــك إن صـــرح الوكيـــل بالســـفارة، وكـــذا إن نواهـــا وصـــدقه البـــائع، وإن مل 

  :ما يفعل بعد ذلك وجهان يفالعلم به إن ادعاه، و  فييصدقه فله حتليفه على ن

ـــل، ويلزمـــه  البغـــويو  املـــاورديوهـــو املنصـــوص وجـــزم بـــه : أصـــحهما ـــه يـــرده علـــى الوكي أن

  .)٣(املبيع

وهــو مــا أورده الشــيخ أبــو حامــد وأصــحابه أنــه يكــون للوكيــل، وقــد فــات الــرد : وثانيهمــا

  ؟يضمنه يبتفريط الوكيل، فيضمن للموكل نقصان العيب، وما الذ

ــثمن، فــإن كانــت قيمتــه تســعني يضــمن قــدر نقصــان قيمتــه مــن : )٤(يقــال البلخــ ال

                                  

  ).٦/٥١٠(احلاوي الكبري للماوردي   :     انظر )١(

 .)٤/٣١٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣١،٢٣٢(للرافعي العزيز   :     انظر) ٢(

  ).٤/٣١٠،٣١١(، وروضة الطالبني للنووي )٥/٢٣٤(العزيز للرافعي   :     انظر )٣(

  .زكريا بن أمحد بن حيىي بن موسى القاضي أبو حيىي البلخي :هو )٤(

 ،ولـه اختيـارات غريبـة ،كان من كبار الشافعية وأصحاب الوجوه، و ام املقتدرويل قضاء دمشق أي

وسـافر  ،ومسح عـرض األرض ،فارق وطنه ألجل الدين :وقال .ذكره املطوعي يف كتابه املذهب

  .عذب اللسان يف اجلدل ،وكان حسن البيان يف النظر ،إىل أقاصي الدنيا يف طلب الفقه

  .تويف بدمشق يف شهر ربيع األول وقيل اآلخر سنة ثالثني وثالمثائة

  .)١/١١٠(شهبة  يافعية البن قاضطبقات الش  :     انظر



 

٣٨١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .شيءب  ]ب/١٧٠[/ والثمن مائة رجع بعشرة، وإن تساويا مل يرجع

  .)١(يرجع بأرش العبد من الثمن، سواء اشرتاه بغنب أم ال: وقال األكثرون

أخــره حــىت يســتأذن املوكــل، مل يلزمــه إجابتــه، ولــه : ولــو أراد الوكيــل الــرد فقــال البــائع

  :ال يسقط حقه بالتأخري، فلو أجابه فحضر املوكل، ومل يرض به فوجهان يالرد ك

  .أن املبيع للوكيل، وقد امتنع الرد: أحدمها

لـــه الـــرد، وضـــعفه  املتـــويلو  يوادعـــى اإلمـــام االتفـــاق عليـــه، وجـــزم بـــه البنـــدنيج: وثانيهمـــا

  .)٢(عليه فيه الرافعي، واعرتض البغوي

بــه فــال رد، فــإن مل  يأن املوكــل علـم العيــب ورضــولـو أراد الوكيــل الــرد فــادعى البــائع 

حيتمل بلوغ اخلرب إليه مل يلتفت إىل قوله، وإن احتمل وأنكر الوكيل، فالقول قوله، وعلـى 

العلـم بـذلك، كـأن ادعـى علمـه بـه، وفيـه وجـه  فـيالبائع البينة، وله حتليـف الوكيـل علـى ن

لــى األول إن حلــف الوكيــل املختصــر، لكنــه مــؤول، وع )٣(أنــه ال حيلفــه وهــو ظــاهر لفــظ

ــائع، : رده، مث إن حضــر املوكــل وصــدق البــائع، قــال ابــن ســريج ــو اســرتداد املبيــع مــن الب ل

  .)٤(النووي، وصححه وجزم به ابن الصباغ والعمراين

عنــه، ونقــل غــريه عــن  املتــويلأنــه يســرتده، وينفــذ فســخ الوكيــل، رواه  قاضــيوعــن ال

كنــــت رضــــيت، ال حيتــــاج إىل بيــــع جديــــد،   :أن املوكــــل إذا حضــــر وقــــال قاضــــيتعليــــق ال

وظاهره أن الفسخ ال ينفذ، وكذا احلكـم لـو مل يصـدقه البـائع، لكـن أقـام املوكـل بينـة بأنـه 

ـــإن  ـــل، مث إذا حضـــر املوكـــل ف ـــار اإلمضـــاء، وإن نكـــل حلـــف البـــائع وســـقط رد الوكي اخت

 رد لـه، وهـو لـزم العقـد الوكيـل، وال: الرويـاينو  البغـويصدق البائع فـذاك، وإن كذبـه قـال 

                                  

 .)٤/٣١٠،٣١١( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٤(للرافعي العزيز   :     انظر) ١(

 ،٥/٢٣٤(العزيـز للرافعـي ) ٤/٢٢٣(التهـذيب للبغـوي ) ٧/٤٩(�اية املطلـب للجـويين   :     انظر )٢(

  ).١٠/٢٧٣( البن الرفعة، وكفاية النبيه )٤/٣١١،٣١٢(، وروضة الطالبني للنووي )٢٣٥

 .)ز(لفظه، وما أثبتناه من  )ط(يف  )٣(

كفايـــة و  ،)٤/٣١١،٣١٢( روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/٢٣٤،٢٣٥(للرافعـــي العزيـــز   :     انظـــر) ٤(

  .)١٠/٢٧٣( النبيه البن الرفعة



 

٣٨٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(بنائهما على أن الوكيل إذا أخر الرد سقط حق املوكل

أىب الطيـب أن هـذا إذا أنكـر املوكـل الشـراء، أو مل يسـم الوكيـل  قاضـيوعن تعليق ال

  .)٢(العقد، فإن مساه فوجهان يفاملوكل 

  

أن يكون الوكيل عاملا وقلنا بالوجه املرجوح، وهو وقـوع الشـراء مـن املوكـل  :الحالة الثانية

  :فيه وجهان ؟إذا اشرتاه بال غنب فال رد له، وهل للموكل الرد

  .نعم: أصحهما

  :فيه وجهان ؟الوكيل، أو ينفسخ من أصله يفإن رد فهل يتحول العقد اآلن إىل املشرت 

  .)٣(باألول جزم الصيدالين

، وإال )٤(بانعقــاد العقــد موقوفــا إىل التبــني: كأنــك تقــول:  ن قــال بــهقــال اإلمــام ومــ

يســتحيل ارتــداد امللــك مــن املوكــل إىل الوكيــل، ومهــا كــالوجهني فيمــا إذا أعطــى وكيلــه ألفــا 

                                  

ــر) ١( للرافعـــــــــي العزيـــــــــز  ،)٦/٨٢،٨٣( رويـــــــــاينوالبحـــــــــر لل ،)٤/٢٢٣( بغـــــــــويالتهـــــــــذيب لل  :     انظـــــــ

  .)١٠/٢٧٣(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣١١،٣١٢( الطالبني للنوويروضة و  ،)٢٣٥،/٥(

  .)١٠/٢٧٣( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٢٣٥،/٥( للرافعي العزيز  :     انظر) ٢(

 .)٥/٢٣٣( للرافعي العزيز  :     انظر) ٣(

 ،راضـياً بالعيـب ،إذا اشرتى الوكيل يف الذمة"  :وعبارته ،)٧/٤٩( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٤(

 ".مأخذمها التبـني والوقـف ،أو ينقلب إىل الوكيل ؟ فيه وجهان ،فهل ينفسخ العقد ،فرّده املالك

  ."التبني هو أن يظهر يف احلال أن احلكم كان ثابتاً من قبل يف املاضي" :قلت   انتهى

  .)٦٤٧/ ٣( :كشاف اصطالحات الفنون    :     انظر

حيــث تبيّنــا أن العقـــد وقــع غـــري  ،العقـــد عليــه مأخــذه التبـــنيواملــراد هنــا أن الوجـــه الــذي ينفســخ 

خمالفـاً إذنـه ؛ فمطلـق اإلذن  ،وهـو يشـرتي للوكيـل ،صحيح، عندما اشرتى الوكيل راضياً بالعيـب

  .يقتضي السالمة من العيوب

حيـث وقـع شـراء املعيـب صـحيحاً  ،أما الوقف فينبين عليه الوجه القائل بأن العقد ينقلب للوكيل

 .على رضا املوكل، فإذا مل يرض به املوكل ال يرتد باطًال، بل ينقلب إىل الوكيل موقوفاً 



 

٣٨٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ذمته وينفذه فيه، فابتاعه وتلف األلـف قبـل إقباضـه، هـل  يفبه ثوبا   ]أ/١٧١[/ يليشرت 

  ؟ملوكلأو يلزم ا ؟ينقلب العقد إىل الوكيل

  .الذمة يفاشرتى الوكيل بثمن  )١(ومجيع ما تقدم، فيما إذا

يقـع عـن املوكـل ال يصـح  )٢(ال: أما إذا اشـرتى بعـني مـال املوكـل، فحيـث قلنـا هنـاك

  .)٣(فيه وجهان ؟يقع عنه فكذا هنا، وهل للوكيل الرد: هنا، وحيث قلنا

واشـرتى بعـني مـال املوكـل فيمـا إذا كـان املوكـل شـراؤه معيبـا، : يفوقال صـاحب الكـا

  .)٤(اشرت هذا �ذا ليس له الرد قوال واحدا: بأن قال

  

  : فرعان

أنـه  الوكيل بالبيع إذا باع فوجد املشرتي باملبيع عيبا فرده علي الوكيل، فإن علم :أحدهما

املوكل وحيث رده عليه يرده هـو علـي املوكـل، وهـل للوكيـل  ىوكيل خيري بني رده عليه وعل

ال، ويتخــري املشــرتي بــني : فيــه وجهــان البــن ســريج، أحــدمها ؟ثمن للعيــبحــط بعــض الــ

  .وينبغي أن يكون هذا أصح: اإلمضاء بكل الثمن والفسخ، قال النووي

  .نعم: وثانيهما

ولــو ادعــي املوكــل حــدوث العيــب عنــد املشــرتي وأمكــن وأنكــره املشــرتي، وصــدق الوكيــل 

                                  

 .وهو الصواب )ز(فإذا، وما أثبتناه من  )ط(يف  )١(

  .وهو الصواب) ز(فال، وما أثبتناه من  )ط(يف  )٢(

ال وميكــن أن يكــون الوجهــان مبنيــني  :وأصــحهما"  :وعبارتــه .)٥/٢٣٣( فعــيالعزيــز للرا  :     انظــر) ٣(

ــراده بـــالرد ـــا انفـ ـــو أحقـــه ،علـــى املعنيـــني الســـابقني إن عللن   فإنـــه أقامـــه مقـــام نفســـه يف العقـــد ول

فـــال ألن  ،فصـــار املبيـــع كـــال عليـــه ،فكـــذلك هـــا هنـــا، وإن عللنـــا بإنـــه لـــو أخـــر رمبـــا لـــزم العقـــد

 انتهى". شرتي مبلك الغري ال يقع له حبالامل

  .)٥/٢٣٣( فعيزيز للراالع  :     انظر) ٤(



 

٣٨٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(يل علي املوكلاملشرتي رد املشرتي علي الوكيل، وال يرد الوك

  

  ؟سيأيت يف القراض ذكر خالف يف أن الوكيل هل يشرتي من يعتق علي موكله :الثاني

 ىألنـــه ال يعتـــق علـــ للوكيـــل رده؛: فـــإن جوزنـــاه فاشـــرتاه ووجـــد بـــه عيبـــا قـــال البغـــوي

أنـــه إذا رده يتبـــني أن امللـــك مل يقـــع  ىه فرعـــه علـــاملوكـــل قبـــل رضـــاه بالعيـــب، والظـــاهر أنـــ

  .)٢(للموكل، أما إذا قلنا يقع له فينبغي أن يعتق عليه وال خيار له ويرجع علي الوكيل

  

معني أما إن يـأذن لـه املوكـل يف التوكيـل فيـه أو ينهـاه  التوكيل بتصرف :الصورة السادسة

ل، وإن مل يتعـرض لواحـد عنه، أو ال يتعرض إىل واحـد منهمـا، فـإن �ـاه مل جيـز لـه التوكيـ

منهما نظر، فإن كان أمرا يتأتى منه اإلتيان بـه مل يوكـل فيـه اتفاقـا، وإن مل يتـأت منـه إمـا 

ــه علــى الصــحيح، وإن   ــه التوكيــل في ــه ال يليــق مبنصــبه فل ألنــه ال حيســنه، أو ألن اإلتيــان ب

فيـه  ؟ن يوكـلكان ألنه فوض إليه تصرفات كثـرية ال يتـأتى لـه اإلتيـان �ـا كلهـا، فهـل لـه أ

  :ثالثة أوجه

  .يال، ويفعل ما يقدر عليه، ويرتك الباق: أحدها

  .نعم: وثانيها

  . )٣(الباقى يفويوكل   ]ب/١٧١[/ القدر امليسور يفأصحها أنه ال يوكل : وثالثها

  :فيه وجهان ؟وهل املراد بالعذر عدم اإلمكان وحصول املشقة

ذلـك إليـه، ويوكـل عـن موكلـه، فـإن  يفيوكل فيمـا ال يقـدر عليـه، فـالبعض : فإن قلنا

  :صحته وجهان فيوكل عن نفسه، ف

  .)٤(جزم اإلمام بالصحة

                                  

  .)٤/٣١٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٥( فعيالعزيز للرا  :     انظر) ١(

  .نيالسابق املصدرين  :     انظر) ٢(

  .)٤/٣١٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٥،٢٣٦( فعيالعزيز للرا  :     انظر) ٣(

  .)٧/٣٨( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٤(



 

٣٨٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(األصح أنه ال يصح: النوويوقال 

، وإن وكـل عـن نفسـه، وكـل عـين: إن وكـل عـن موكلـه فهـو كمـا لـو قـال: قال اإلمام

  .)٢(وكل عنك: فهو كما لو قال

  .)٣(مها وكيل املوكلولو أطلق الوكيل التوكيل فكال: املاورديقال 

  .التوكيل مطلقا فوكل يفإحلاقه مبا إذن له املوكل  يوكالم اإلمام يقتض

تصرف يطيقـه فعجـز عنـه ملـرض أو سـفر مل يكـن لـه التوكيـل فيـه، وعـن  يفولو وكله 

  . )٤(فيه اخلالف املتقدم أن يأيت يبعضهم أنه ينبغ

: مجيــع األحــوال، مث إمــا أن يقــول يفالتوكيــل كــان لــه التوكيــل  يفوإن أذن لــه املوكــل 

  :، أو وكل عن نفسك، أو يطلقوكل عين

  

  .)٥(، وأشار اإلمام إىل خالف فيه، وهو غريبوكل عين: أن يقول: الحالة األولى

املعاقدة فقط، وكـذا كـل موضـع  يفوليوكل أمينا، فإن وكل خائنا مل يصح، وإن كان 

ه يصـح أن يوكـل الفاســق، وجيـوز أن يريــد جيـوز التوكيـل عنــه، أو عـن املوكـل، وفيــه وجـه أنــ

قائلــه بالفاســق غــري اخلــائن، ويكــون اخلــائن حمــل اتفــاق، وإن كــان خائنــا مل ينعــزل، إال أن 

  .)٦(يانعزاله بالتعد يففيه الكالم  يسلم إليه املال، فيأيت

  :فيه وجهان ؟ولو كان أمينا ففسق، فهل للوكيل عزله

                                  

  .)٤/٣١٣( روضة الطالبني للنووي  :     انظر )١(

  .)٧/٣٨( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٢(

 .)٦/٥١٨( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

لزكريــا األنصــاري   الورديــة شــرح البهجــةالغــرر البهيــة ، )٥/٤٩( الــنجم الوهــاج للــدمريي  :     انظــر )٤(

)٣/١٧٧(.  

 .)٧/٣٨( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٥(

  .)٤/٣١٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٧( فعيالعزيز للرا  :     انظر) ٦(



 

٣٨٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .نعم، واختاره صاحب املرشد: أحدمها

  .)١(ال حىت يستأذن املوكل: وثانيهما

  .)٢(وهو أقيس: النوويقال 

  .انعزاله اخلالف املذكور فيه فيفإن حصل الفسق بتعد فيما وكل فيه، ف

وكيـل املوكـل  ولو عني املوكل الوكيل جاز أن يكـون فاسـقا، وإذا وكـل أمينـا فالوكيـل الثـاين

  .)٣(كل عزل أحدمها دون اآلخراألول، ال ينعزل بعزل الوكيل، وال بانعزاله، وللمو 

  

وكيـــل الوكيـــل، أو وكيـــل  وكـــل عـــن نفســـك، فـــإذا وكـــل صـــح، والثـــاين: أن يقـــول :الثانيـــة

  :املوكل، فيه وجهان

  .)٤(أوهلما، وجزم به مجاعة: أصحهما

  .طائفة ، واألصح عند)٥(ظاهر املذهب الثاين: الروياينوقال 

أنـه لـيس لـه ذلـك، وسـبيله إىل عزلـه أنـه وكيـل الوكيـل فلـه عزلـه، وفيـه وجـه : فإن قلنا

  :قاضيانعزاله وجهان لل فيأن يعزل الوكيل األول، فإن خصه بالعزل، ف

  .ينعزل بانعزال الوكيل مبوت أو جنون، أو غريمها ]أ/١٧٢[/ أنه: أصحهما

انعزالـه بانعزالـه مبـوت أو  يفأنه وكيل املوكل مل ينعزل بعـزل الوكيـل األول، و : وإن قلنا

بأنـــه ال  الرافعـــي، وجـــزم الغـــزايلو  )٦(زل املوكـــل، فيـــه وجهـــان حكامهـــا اإلمـــامجنـــون، أو عـــ

                                  

  .)٤/٣١٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٧( فعيالعزيز للرا  :     انظر) ١(

 .)٤/٣١٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٢(

  .)٣١٤، ٤/٣١٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٧( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

 .املصدر السابق  :     انظر) ٤(

 .)٦/٤٦( املذهب للروياينحبر   :     انظر) ٥(

 .)٧/٣٨( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٦(



 

٣٨٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(ينعزل على هذا القول

  

كـذا، أو أذنـت لـك أن توكـل   يفالتوكيـل، أو وكلتـك  يفوكلتك : أن يطلق فيقول :الثالثة

  :فيه وجهان ؟وال عنك، فهل حيمل على األوىل أو الثانية فيه، ومل يقل عين

، وجـــزم بــه مجاعــة، وجــزم ابـــن وكــل عــين: حيمــل علــى األوىل، وكأنـــه قــالأنــه : أصــحهما

  .)٣(مبقابله )٢(داوود

الـوجهني مبـا إذا مل يعـني املوكـل الوكيـل، وقطـع فيمـا إذا عينـه بأنـه  املاورديوخصص 

  .)٤(وكيل املوكل

يتخـري الوكيـل بـني أن يوكـل عـن نفسـه أو عـن موكلـه فأيهمـا : الطـربي قاضيوقال ال

  .ليه حكمهفعل جرى ع

وكيــل املوكــل، وإن  إذا وكــل الوكيــل وكــيال، فــإن أطلــق الوكالــة فالثــاين: الفــوراينوقــال 

  .)٥(فوجهان يوكلتك عن نفس: قال

: افعـل مـا شـئت انصـرف إىل تصـرفه بنفسـه، وكـذا لـو قـال: ولو وكلـه بتصـرف وقـال

                                  

 روضــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٢٣٧/ ٥( العزيـــــز للرافعـــــيو  ،)٣/٢٩٢( الوســـــيط للغــــزايل  :     انظــــر) ١(

)٤/٣١٣،٣١٤(. 

ــروف بالصــــيدالين نســــبة إىل بيــــع العطــــر  :هـــو )٢( حممــــد بــــن داود بــــن حممــــد أبــــو بكــــر املــــروزي املعــ

  .وبالداودي أيضا نسبة إىل أبيه داود

  .له شرح على املختصر يف جزأين ضخمني

  .)١/٢١٤،٢١٥(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض  :     انظر .مل يؤرخوا سنة وفاته

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٣٧( العزيــز للرافعــيو  ،)٧/٣٧( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ٣(

)٤/٣١٤(.  

 .)٦/٥١٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٤(

  .)١٠/٢٠٥( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٥(



 

٣٨٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(على ما تفعله فهو جائز

  

  : فرع

 ياخلـالف والوفـاق، وللوصـ يفتوكيل العبد املأذون بغري إذن، كتوكيـل الوكيـل : قال اإلمام

  .)٢(واملقارض أن يوكال

  .وجه، واألب واجلد واإلمام أن يوكلوا أيضا يالوص يفو : قلت

  

تقييـدات موكلـه، ورعايـة  يفالوكيل املقيد على الوكيل فيما وكل فيـه النظـر  :يالقسم الثان

  .)٣(العرف والقرينة، فإن خالفها مل يصح مفهومها حبسب

  :وبيانه بصور

  

بــع هــذا مــن زيــد، مل يكــن لــه بيعــه مــن : لــو عــني املوكــل شخصــا للبــائع فقــال :أحــدها

ــه جيــوز أن )٤(غــريه ــة، خبــالف مــا لــو امتنــع مــن الشــراء، فإن ، ولــو مــات زيــد بطلــت الوكال

  ؟ع من وكيلهفهل جيوز أن يبي يرغب فيه بعد ذلك، وإذا مل يصدر من زيد رد،

كل صورة صح البيع فيهـا مـن زيـد، إمـا بـأن يسـميه، أو بـأن يقصـده : املاورديقال 

، وفيـه )٥(أن ال يصـح يينبغـ ياألمـر إىل أن جيعـل العقـد للمشـرت  موضـع يـؤليصح، وكل 

نظـــر، فإنـــه إمنـــا يظهـــر إذا تقـــدم قبـــول الوكيـــل، وصـــرح بالســـفارة، فأمـــا إذا تقـــدم إجيـــاب 

                                  

 النجم الوهاج للـدمرييو  ،)٤/٣١٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٧( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

)٥/٥٠(.  

 .)٧/٣٨( املطلب للجويين�اية   :     انظر) ٢(

 .)٣/٢٩٣( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٣(

ــر) ٤( ــز للرافعــــيو  ،)٤/٢١٨( التهــــذيب للبغــــوي  :     انظــ ــــوويو  ،)٥/٢٣٨( العزيــ  روضــــة الطــــالبني للن

)٤/٣١٥(.  

 ).٥٢٠، ٦/٥١٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٥(



 

٣٨٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

/ أن ال يصـح؛ لوقـوع اإلجيـاب يقبلـت لزيـد، أو قبلـت ونـواه، فينبغـ: ئع، وقـال الوكيـلالبا

  للوكيل، وجيوز أن يقبل لنفسه،  ]ب/١٧٢[

  .)١(يصح النكشاف احلال على أن الشراء كان لزيد: وحيتمل أن يقال

 يفبلــد كــذا، فــإن ظهــر لــه عــرض  يفســوق كــذا، أو  يفبعــه : ولــو عــني مكانــا فقــال

ـــه أكثـــر، أو النقـــد أجـــود، مل يكـــن لـــه بيعـــه  ذلـــك، بـــأن كـــان ـــون في غـــريه، وإال  يفالراغب

  :فوجهان

  .)٢(أنه ال جيوز: الرافعيو  البغويو  املاورديأصحهما عند 

جيوز، وهو ما أورده مجاعة، منهم القاضيان احلسني وأبـو حامـد، وصـاحبا التنبيـه : والثاىن

  .)٣(والتتمة

غريه، قاله ابن الصباغ، وهـو مفهـوم   يفهذا إذا مل يقدر الثمن، فإن قدره جاز البيع 

  .قاضيكالم ال

بلــد آخـر صــار ضــامنا،  يفغــريه امتنـع قطعــا، وإذا بـاع  يفولـو �ــاه صـرحيا عــن البيـع 

بلد ُمحـل عليـه، فلـو نقلـه إىل غـريه ليبيعـه  يفوكذا يضمن مثنه، بل لو أطلق التوكيل بالبيع 

  .)٤(منهفيه ض

، أو بالذهب مل يكن له بيعه بغريه، وكذا لو بعه بالنقد الفالين: ولو عني نقدا فقال

  .)٥(بالدراهم ال يبيعه بالذهب: قال

                                  

ــر) ١( ــز للرافعــــيو  ،)٤/٢١٨( التهــــذيب للبغــــوي  :     انظــ ــــوويو  ،)٥/٢٣٨( العزيــ  روضــــة الطــــالبني للن

)٤/٣١٥(.  

ــر) ٢( ــز للرافعــــيو  ،)٤/٢١٨( التهــــذيب للبغــــوي  :     انظــ ــــوويو  ،)٥/٢٣٨( العزيــ  روضــــة الطــــالبني للن

)٤/٣١٥(. 

 .)٤/٣١٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٨( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

 .نين السابقياملصدر   :     انظر) ٤(

 .نين السابقياملصدر :     انظر) ٥(



 

٣٩٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

يصــح، وحيمــل : بعــه إىل شــهر مــثال، أو أطلــق وقلنــا: ولــو عــني أجــال، كمــا لــو قــال

  .)١(على املعتاد مل يكن له بيعه إىل أجل أكثر منه

   ؟حال أو مؤجل بدون ذلك األجلوهل له بيعه بثمن 

نظــر، فــإن باعــه مبــا يســاويه حــاال مل يصــح، وإن باعــه مبــا يســاويه إىل األجــل املــأذون فيــه 

احلـال مل  يفحاال، فإن كان فيه ضرر، بأن كان زمن �ب أو غارة، أو حلفظ الـثمن مؤنـة 

  :)٢(من ذلك فوجهان شيءيصح، وإن مل يكن 

  .)٣(أنه يصح البغويعلى ما ذكره : أصحهما

يـوم كـذا، أو شـهر كـذا مل يكـن  يفبعـه : زمن خمصـوص، بـأن قـال يفولو وكله ببيعه 

  .)٤(وقت معني يفاإلعتاق  يفله بيعه قبله وال بعده، وكذا لو وكله 

أنــه إن طلــق قبــل ذلــك  )٥(يوقــت معــني، فعــن الــدارك يفالطــالق  يفوأمــا لــو وكلــه 

                                  

  .)٤/٣١٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

 .)٤/٣١٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

  .)٤/٢١٨( بغويالتهذيب لل  :     انظر) ٣(

 .)٥/٢٣٨( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(

اهللا بن حممد بن عبد العزيـز اإلمـام أبـو القاسـم الـداركي درس بنيسـابور مـدة  عبد العزيز بن عبد )٥(

مث ســـكن بغـــداد وكانـــت لـــه حلقـــة للفتـــوى وانتهـــت إليـــه رئاســـة املـــذهب ببغـــداد تفقـــه علـــى أيب 

إسحاق املروزي وتفقه عليه الشيخ أبو حامد بعد موت شـيخه أيب احلسـن ابـن املرزبـان وقـال مـا 

يخ أبـو إسـحاق يف الطبقـات أخـذ عنـه عامـة شـيوخ بغـداد وغـريهم مـن رأيت افقه منـه وقـال الشـ

أهل األفاق وقال اخلطيب كـان ثقـة انتقـى عليـه الـدارقطين تـويف سـنة مخـس وسـبعني وثالمثائـة يف 

شــوال وقيــل يف ذي القعــدة عــن نيــف وســبعني ســنة رمحــه اهللا تعــاىل ودارك بفــتح الــراء مــن قــرى 

  .أصبهان

 .)١/١٤١(شهبة  يبن قاضطبقات الشافعية ال   :     انظر



 

٣٩١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(الوقت مل يقع، وإن طلق بعده وقع

قال بع مبائة مثال مل يكن لـه البيـع مبـا دو�ـا وإن قـل، خبـالف مـا إذا أطلـق فإنـه  ولو

ـــاس بـــه صـــح، ـــو بـــاع بأقـــل مـــن مثـــن املثـــل بقـــدر يتغـــابن الن  ىولـــه البيـــع مبـــا فوقهـــا علـــ ل

  .)٢(الصحيح

  :وهل له أن يبيع مبائة وهناك راغب فيه بزيادة عليها، فيه وجهان

دل راغـب زيـادة علـى مثـن املثـل، مل يكـن لـه البيـع كما لو أطلق الوكالة فبـ. ال: أصحهما

ــــزد : أو بــــع ]أ/١٧٣[/ وال تبــــع مبــــا فوقهــــا: بــــه، وإن �ــــاه عــــن الزيــــادة فقــــال مبائــــة وال ت

  :فوجهان

  .)٣(املنع: أشهرمها

املنـع مل يـزد، وإن احتمـل أنـه  يفإن أتى مبـا هـو نـص : واألوجه أن يقال: قال اإلمام

  .)٤(يزيد رفع املشقة عنه اجته التنفيذ

  .وهذا كله إذا مل يعني املشرتي، فإن عينه فسيأيت إن شاء اهللا

  .)٥(اشرت كذا بألفني فاشرتاه بألف صح: وكذا لو قال

أن املوكــل باخليــار بــني قبــول هــذا الشــراء ورده، فــإن �ــاه عــن الشــراء مبــا : وفيــه وجــه

فيه الوجهان املتقدمان وتفصيل اإلمـام، ولـيس لـه أن يشـرتي مبـا  ؟فهل له الشراء به دو�ا

  .فوقها

ـــه احتمـــال البـــن كـــج،  ـــار مل يصـــح، وفي ـــاع بـــألف دين ـــألف درهـــم فب ولـــو قـــال بـــع ب

ـــار يشـــبه أن يكـــون كـــالبيع بـــألف  ىوعلـــ والغـــزايل، هـــذا فـــالبيع بعـــرض يســـاوي ألـــف دين

                                  

  .)٤/٣١٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ١(

  .)٤/٣١٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٩( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٣(

  .)٧/٤٤( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٤(

  .)٣/٢٩٤( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٥(



 

٣٩٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(دينار

  :ر جاز، وإن باعه بألف درهم وثوب فوجهانولو باعه بألف درهم ودينا

يصح بطل البيع يف قدر الثوب ويف بطالنه يف الباقي قـوال تفريـق الصـفقة، : فإن قلنا

يفــرق بطـل يف حصـة الثـوب مـن العبـد، فــإن  : فـإن قلنـا ال يفـرق بطـل يف الكـل، وإن قلنـا

  .ن املوكلدو  ينصف العبد، وثبت اخليار للمشرت  يفكانت قيمتهما سواء بطل البيع 

  .إذا علم بوكالته يأنه ال خيار للمشرت : وعن ابن سريج

ــه وجــه ثالــث علمــت بوكالتــه، لكــن اعتقــدت أن بيــع وكيلــه ينفــذ : أنــه إن قــال: وفي

اخليـار فلـه اخليـار، وإال  اعتقـدت أن يل علمت أنه ال ينفـذ عليـه، غـري أين: عليه، أو قال

  .)٢( فال

اعه �ا حاال فهو كما تقدم فيما إذا أطلـق اإلذن بعه مبائة إىل سنة مثال فب: ولو قال

البيع إىل أجل فباعه مبا يرغب فيه إىل ذلك األجل حاال، فإن كان زمن �ب أو غـارة  يف

  :أو حلفظ الثمن مؤنة مل يصح، وإال فوجهان

  .)٣(أنه يصح: أصحهما

اشرت مبائة حالة فاشرتى مبائة مؤجلـة، أو أطلـق الشـراء فاشـرتاه مـؤجال : وكذا لو قال

، فـإن كـان زمـن )٤(املـاورديمبا يساويه حاال، أو قيده بأجل فاشرته مبا فوقه كما صـرح بـه 

  .)٥(خوف حبيث ال يأمن على الثمن إىل األجل مل يصح، وإن مل يكن ففيه الوجهان

 ال:مسـتحق الـدين املؤجـل إذا عجـل لـه يلزمـه قبولـه، فـإن قلنـا: قلنـاوهـذا إذا : املتويلقال 

                                  

 .)٦/٧١(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ١(

 .)٦/٧١(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

 .)١٤/١٣٦( ا�موع تكملة املطيعي  :     انظر) ٣(

 .)٦/٥٤٤( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٤(

  .)٤/٣١٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ٥(



 

٣٩٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(مه مل يصح الشراء للموكل حبال

هــذا اخلــالف حيــث ال جيــرب صــاحب الــدين علــى قبــول : وعزلــه ابــن الصــباغ فقــال

  .)٢(الروياينتعجيله، وحيث جيرب يصح الشراء قطعا، وكذا قاله  ]ب/١٧٣[/

  .)٣(رب إىل تعليل األصحابهذا أصح وأفقه وأق: النوويقال 

  .)٤(وإن اشرتاه مؤجال مبا يساويه مؤجال مل يصح قطعا

ســـلفا  يطعـــام فاشـــرتاه نقـــدا مثـــل مـــا يشـــرت  يفأن يســـلف مائـــة درهـــم  يفولـــو وكلـــه 

  .)٥(صح، وإن كان أقل منه مل يصح

ــة لــه شــاة ووصــفها، فاشــرتى الوكيــل شــاتني بتلــك  يأســلم دينــارا إىل وكيلــه ليشــرت : الثاني

الصفة بدينار نظر، فإن مل يساو واحدة منهـا دينـارا مل يصـح الشـراء للموكـل، وإن زادت 

الذمـة، ومل يسـم  يفقيمتها على الدينار، مث إن كـان الشـراء بعـني الـدينار بطـل، وإن كـان 

   ؟املوكل، بل نواه للوكيل، وإن مساه فهل يبطل أو يقع للوكيل

  .)٦(اشرت لزيد وليس بوكيل له: فيه الوجهان فيما إذا قال

  :وإن ساوت كل واحدة منهما دينارا أو أكثر، ونوى الشراء للموكل فقوالن

أنه يصح، وحيصل امللك فيهما للموكـل، فعلـى هـذا لـو بـاع الوكيـل أحـدمها : )٧(أصحهما

                                  

  .)٤/٣١٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

  .)٦/٦١(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

 .)٤/٣١٨( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٣(

 .املصدر السابق   :     انظر) ٤(

 .)٦/٦١(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٥(

ــزايلو  ،)٧/٤٧( �ايـــــــة املطلـــــــب للجـــــــويين  :     انظـــــــر) ٦(  العزيـــــــز للرافعـــــــي ،)٣/٢٩٥( الوســـــــيط للغـــــ

 ،)١٤/١٤٢( ا�مــــــوع تكملــــــة املطيعــــــيو  ،)٤/٣١٩( للنــــــوويروضــــــة الطــــــالبني و  ،)٥/٢٤١(

  .)١٠/٢٤٦( كفاية النبيه البن الرفعةو 

  =      وهذا ال يتناسب ،أصحهما :فعرب بقوله ،مل جير املؤلف هنا على اصطالح األصحاب )٧(



 

٣٩٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(صحة البيع قوالن خرجهما ابن سريج فيمن غري إذن املوكل ف

  .)٢(أنه ال يقع شراء الشاتني معا للموكل: األصل يف والقول الثاين

  :الذمة فوجهان يفوعلى هذا ينظر إن اشرتامها 

  .ال تقع واحدة منهما للموكل، وحيصالن معا للوكيل: أحدمها

أن واحدة منهما تقع للموكل، فيأخذها بنصف دينار، ويأخـذ الوكيـل واحـدة، : وثانيهما

  .)٣(نارويرد عليه نصف دي

  :فيه وجهان ؟وهل للموكل أخذ الثانية منه وإمضاء العقد فيهما بالدينار

  .)٤(نعم: وُحيكى عن النص: أشهرمها

  .)٥(ال: وثانيهما

 وإن اشــرتامها بعــني الــدينار، فقــد اشــرتى واحــدة لــه بإذنــه، وأخــرى بغــري إذنــه، فينبــين

 يفال يوقـــف وهـــو الصـــحيح بطـــل العقـــد : علـــى وقـــف العقـــود علـــى اإلجـــارة، فـــإن قلنـــا

  .)٦( األخرى قوال التفريق يفأحدمها، و 

                                                                                          

ــه آنفــــا  = والتعبــــري باألصــــح خــــاص  ،واألوجــــه لألصــــحاب ،يفــــاألقوال للشــــافع ،فقــــوالن :مــــع قولــ

  .وليس باألقوال ،باألوجه

املنع؛ ألنه مل يأذن يف البيـع فأشـبه مـا إذا : أحدمها: "الوجهني عن ابن سريج فقال يذكر الرافع )١(

  .اشرتى شاة بدينار، مث باعها بدينارين

ا زاد بــني أن والثــاين أنــه يصــح؛ ألنــه إذا جــاء بالشــاة، فقــد حصــل مقصــود املوكــل، فــال فــرق فيهــ

  )٥/٢٤٢( العزيز للرافعي  :     انظر  انتهى ".يكون ذهبا، أو غريه

  .املصدر السابق  :     انظر )٢(

كفايـــة و  ،)٤/٣١٩،٣٢٠( روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/٢٤٢،٢٤٣( العزيـــز للرافعـــي  :     انظـــر )٣(

 .)١٠/٢٤٧( النبيه البن الرفعة

  ).٣/٢٣٢(األم للشافعي   :     انظر )٤(

 .)١٠/٢٤٧( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٥(

  =                  ،)٥/٢٤١،٢٤٢( العزيز للرافعيو  ،)٧/٤٧( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٦(



 

٣٩٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

التصــــحيح إىل أن يتخــــري  )١(]ذا[والصــــحيح منهمــــا هنــــا الــــبطالن ال : املتــــويلقــــال 

دة يوقــف خيــري املوكــل بــني أخــذمها معــا بالــدينار، واالقتصــار علــى واحــ: بينهمــا، وإن قلنــا

  .)٢(بنصف دينار، ورد األخرى على املالك، وهذا القول من أصله مشكل جدا

الشـاتني معـا، وإن كانـت  يفأن العقـد يبطـل : املسألة وجها ثالثا يفوحكى بعضهم 

  :أقل منه فوجهان يدينارا واألخرى تساو  يأحدمها تساو 

للموكل،  أنه يصح فيهما: أنه املذهب: الطربي قاضيال ]أ/١٧٤[/ وقال: أقيسهما

أن يبــىن  يوجعــل اإلمــام احلكــم فيــه كــاحلكم فيمــا إذا ســاوت كــل واحــدة دينــارا، أو ينبغــ

 ال يقــع للموكــل هنــاك اإلشــارة تقــع لــه هنــا، الــيت: هــذه علــى تلــك، فــإن قلنــا يفاخلــالف 

أ�ا هنـاك للوكيـل فهنـا : قيمتها دينار، واألخرى للوكيل بنسبة قيمتها من الثمن، وإن قلنا

  .)٣(بع هذا مبائة فباعه مبائة وعبد: وجهني اآلتيني فيما إذا قالوجهان كال

قيمتهـا دينـاران  قيمتهـا دينـار مل يصـح، وإن بـاع الـيت وعلى قول الصحة لو باع الـيت

  .)٤(فعلى القولني

بــدينار فاشــرتى أكثــر منهــا، فــاحلكم فيــه   مــن احلنطــة )٥(أقفــزةشــراء عشــرة  يفولــو وكلــه 

                                                                                          

  ،                                )١٤/١٤٢( ا�موع تكملة املطيعيو  ،)٤/٣١٨( روضة الطالبني للنوويو   =

 .)٥/٥٥،٥٦( النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٢٦٣،٢٦٤( كفاية النبيه البن الرفعةو     

 .ال ذا التصحيح) ز(يف  )١(

كفايـــة النبيـــه البـــن و  .)٤/٣١٨( روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٢٤٢،/٥( العزيـــز للرافعـــي  :     انظـــر) ٢(

 )٢٦٤،/١٠( الرفعة

 .)١٠/٢٦٥( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٣(

 .)١٠/٢٦٦( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٦/٧٤(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٤(

ــز )٥( ــــِبَالد ويعــــادل بالتقــــدير : أقفــــزة مجــــع قفيــ ِ  َ                  مكيــــال َكــــاَن ُيَكــــال بِــــِه قَــــِدميا َوْخيَتلــــف ِمْقــــَداره ِيف اْل  ْ  ِ      َ  ْ  ِ     َْ  َ     ِ  َ  ِ  ِ    َ  ُ  َ   َ       

ِ  َ           اْلمْصرِّي اَحلِديث َحنْو ِستَّة عشر كيلو جراما َومن اَألْرض قدر ماَئة َوَأْربع َوَأْربَعني ِذرَاعا وحديدة      َْ  ََ    ْ  ََ    َ         ْ  َ      َ                  َّ  ِ   ْ َ    ِ  َ    ّ  ِ  ْ   ْ 

َ ْ  منعقفة يْدخل ِفيَها ِلَسان القفل َوَحنْوه  َ           َ  ِ   َ  ِ     ْ         .     

   ).   ٧٥١ / ٢ (                ، املعجم الوسيط )   ٥١١  ص  (           ملصباح املنري  ا  :     انظر



 

٣٩٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(الشاتني، وكذا ما أشبهه يفكاحلكم 

مـائتني  يبع هذا العبد مبائة درهم فباعه �ا أو بعبـد آخـر، أو ثـوب يسـاو : ولو قال

فهو على القولني، وأوىل هنا بالبطالن، فإن نفذنا شراء الشاتني للموكل فهنا قوالن، فإن 

   ؟النصف املقابل للعبد يفأو  ؟الكل يفال يصح فهل يبطل : قلنا

  .)٢(يصح فال خيار للبائع: ، فإن قلناالتفريق مبنيان على قويلفيه وجهان 

  :ثبوت اخليار له أوجه فيوأما املشرتك فإن علم كون البائع وكيال ف

ــار، أو أن بيــع وكيلــه ينفــذ عليــه فلــه : أنــه إن قــال: ثالثهــا عــن ابــن ســريج ظننــت أن اخلي

  .اخليار، وإال فال

 علمت أنه ال ينفـذ عليـه، لكـن ظننـت أن يل: أنه أحلق به ما إذا قال الروياينوروى 

  .)٣(اخليار، ونسب بعضهم إليه ثبوته مطلقا

  .)٤(وإن مل يعلم أنه وكيل ثبت له اخليار

ـــو مل يكـــن العبـــد املضـــموم إىل الـــثمن يســـاو  ـــة درهـــم  يوكـــذا ل ـــو باعـــه مبائ ـــة، ول مائ

وروى . ريج أنـه كمـا إذا باعـه مبائـة وثــوبعـن ابــن سـ املتـويلو  البغـويرواه  يودينـار، فالـذ

مســألة الشــاتني، وجــزم بــه  يفعنــه أنــه صــحح البيــع هنــا تفريعــا علــى الصــحيح  يالبنــدنيج

سليم وابن الصباغ ومل جيريا فيه اخلـالف املـذكور فيمـا إذا باعـه مبائـة وثـوب، وفرقـا بينهمـا 

البلـد، أمـا إذا كـان  بأن هذين مـن جـنس األمثـان، ويظهـر ذلـك إذا كـان الـدينار مـن نقـد

                                  

كفايـــة النبيـــه و  ،)٦/٧٣(حبـــر املـــذهب للرويـــاين ،)٦/١١٩٩( احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي  :     انظـــر) ١(

 .)١٠/٢٥٥( البن الرفعة

 ا�مـوع تكملـة املطيعـيو  ،)٣/٢٩٦( الوسـيط للغـزايلو  ،)٧/٤٨( �اية املطلب للجـويين  :     انظر) ٢(

  ) وما بعدها  ،١٤/١٤٢(

 .)٦/٧١(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(

  .)١٠/٢٤٩( البن الرفعة النبيه، كفاية )٦/٧١( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٤(



 

٣٩٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(تعليقه يفصرح به  قاضيأن ال: وقيل. من نقدها فيظهر أنه كالثوب

  .)٢(ولو باع نصفه مبائة، ونصفه اآلخر بعشرين مل يصح، إال فيما يقابل املائة

وضابط ذلـك أنـه إن مل حيصـل الغـرض مل يصـح، وإن حصـل مـع زيـادة : قال اإلمام

  .)٣(ففيه اخلالف

  

أن يعقــد علــى بعضــه، وإن كــان  ]ب/١٧٤[/ شــراء عبــد مل يكــن لــه يفلــو وكلــه  :الثالثــة

اشرت عبدا بـألف فاشـرتى نصـفه أو تسـعة أعشـاره بأربعمائـة، فلـو : فيه غبطة كما لو قال

  .بأربعمائة مل يصح أيضا ياشرتى الباق

طـرف  يفوفيه وجه ضعيف عند اإلمـام أنـه يصـح، وينقلـب العقـد األول إليـه، وكـذا 

  .)٤(ليس له أن يبيع بعضه، وإن كان فيه غبطة بنسبة ما لو بيع كله البيع

  .)٥(اشرت هذا العبد �ذا الثوب فاشرتاه بنصفه صح: ولو قال

عقـود متفرقـة  يفاشرت عشرة أعبد صفقة واحدة، فليس له أن يشـرتيهم : أما إذا قال

  :عقد واحد فوجهان يفمن واحد أو مجاعة، وإن اشرتاهم من أشخاص 

  .ال يصح للموكل: أصحهما

جمــرده املــذهب، ونســب األول إىل  يفوجعلــه ســليم . عــن ابــن ســريج أنــه يصــح: وثانيهمــا

  .)٦(ابن سريج

                                  

 .)٤/٣١٩( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٣( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

 .)٤/٣٢٠( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٢(

  .)٧/٤٨( للجويين�اية املطلب   :     انظر) ٣(

 ا�مــوع تكملــة املطيعــيو  ،)٥/٢٥٧( العزيــز للرافعــيو  ،)٧/٤٤( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ٤(

)١٤/١٢٩(.  

  .)٧/٤٤( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٥(

  =               ،)٦/٧١،٧٢( حبر املذهب للروياينو  ،)٧/٤٤( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٦(



 

٣٩٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :وهذا التصوير يفرض على وجهني

  .أن تكون العبيد مشرتكة بني البائعني على اإلشاعة: أحدمها

كان لواحـد مخسـة   أن يكون بعضهم هلذا، وبعضهم هلذا، وبعضهم هلذا، كما لو: والثاين

اخلــالف  يوآلخــر ثالثــة، وآلخــر اثنــان، وصــححنا مثــل هــذا العقــد واخلــالف فيهــا، وجيــر 

اشـرتيت منـك هـؤالء اخلمسـة بكـذا، وهـؤالء اخلمسـة : فيما إذا كانوا لواحـد فقـال الوكيـل

  .)١(بكذا، فإن الصفقة متعددة، لكن املقصود حاصل

احتـــاد  فـــيقبلــت، ف: بكـــذا فقـــال بعتـــك هــؤالء بكـــذا، وهــؤالء: ولــو قـــال لــه املالـــك

  :الصفقة وتعددها وجهان

  .)٢(فيها اخلالف فعلى قول التعدد يأيت

صـــفقة  يفصـــفقات و  يفاشـــرت عشـــرة أعبـــد وأطلـــق فلـــه أن يشـــرتيهم : أمـــا إذا قـــال

  .)٣(واحدة

  .)٤(بع هذا بكذا فباعه به من اثنني مل يصح: ولو قال

  

بـع أو اشـرت إىل وقـت العطـاء : كمـا لـو قـال  إذا وكله بشراء فاسـد أو بيـع فاسـد، :الرابعة

  .)٥(أو نزول املطر مل ميلك الوكيل العقد الصحيح وال الفاسد

                                                                                          

  .)١٠/٢٦٦،٢٦٧( البن الرفعة كفاية النبيهو    = 

               ، )٦/٧١،٧٢( وحبر املذهب للروياين ،)٧/٤٤(�اية املطلب للجويين : انظر  :     انظر) ١(

  ).١٠/٢٦٦،٢٦٧( وكفاية النبيه البن الرفعة   

كفايـــة النبيـــه و  ،)٦/٧١،٧٢( حبـــر املـــذهب للرويـــاينو  ،)٧/٤٤( �ايـــة املطلـــب للجـــويين  :     انظـــر )٢(

  .)١٠/٢٦٦،٢٦٧( الرفعةالبن 

  .املصادر السابقة  :     انظر) ٣(

  .املصادر السابقة  :     انظر) ٤(

  .)٥/٢٤٧( العزيز للرافعي  :     انظر) ٥(



 

٣٩٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(مل يضمن؛ ألنه مأذون له فيه: املاورديفلو باع بيعا فاسدا وأقبض قال 

الذمـة فـإن  يففإن اشرتى بعقد صحيح، فإن كان بعني مـال املوكـل بطـل، وإن كـان 

  .)٢(فيه وجهان ؟مل يسم املوكل وقع للوكيل، وإن مساه فهل يقع للوكيل أو يبطل

 يال يقع الطالق، واملشـهور الـذ: املتويلعلى مخر ففعل قال  خالع زوجيت: ولو قال

  .)٣(أنه يقع، كما لو تعاطاه بنفسه، ويرجع إىل مهر املثل: الرافعيو  الغزايلأورده 

  :ر فوجهان البن سريجولو خالعها على خنزي

  ]أ/١٧٥[/ .أنه يلغو، أو ال طالق: أشبههما

  .)٤(أنه يقع: وثانيهما

  .)٥(وعلى هذا لو خالع على ما يصلح أن يكون عوضا صح اخللع وفسد العوض

، وإال فـال يالواجب مهر املثـل وقـع للتسـاو : إن قلنا: أنا يعند: )٦(وقال صاحب احمليط

                                  

 .)٦/٥٥٦( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ١(

 العزيـــــز للرافعـــــيو ،)٤/٢١٨( التهـــــذيب للبغـــــويو  ،)٦/٨٥،٨٦(حبـــــر املـــــذهب للرويـــــاين  :     انظـــــر) ٢(

  .)٤/٣٢٤( للنوويروضة الطالبني و  ،)٥/٢٤٨(

ن الوكيـــل وكــذا إن مســاه علـــى وإن وقــع يف الذمـــة نظــر إن مل يســم املوكـــل وقــع عــ" :قــال النــووى

 ".األصح

 .)٤/٣٢٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٣( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

 .)٤/٣٢٣( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٤(

 .)٤/٣٢٣( الطالبني للنوويروضة  ،)٥/٢٤٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ٥(

حممــد بــن حيــىي بــن منصــور العالمــة حمــي الــدين أبــو ســعد بســكون العــني  :صــاحب احملــيط هــو )٦(

ــــرع يف الفقــــه ،وأيب املظفــــر اخلــــوايف ،تفقــــه علــــى أيب حامــــد الغــــزايل .النيســــابوري وصــــنف يف  ،وب

  .وانتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور ،املذهب واخلالف

وقتله الغز يف شهر رمضـان سـنة مثـان وأربعـني  ،وسبعني بتقدمي السني وأربعمائةمولده سنة ست 

  =                                ومخسمائة حني دخلوا نيسابور دسوا يف فيه الرتاب حىت مات



 

٤٠٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(على القول بوجوب قيمة اخلمر بتقديره عصريا، واخلنزير بتقديره بقرة يللتفاوت، أ

اختالعهـــا خبمـــر أو خنزيـــر أو مطلقـــا فاختلعهـــا بـــه وقـــع  يفولـــو وكلـــت املـــرأة وكـــيال 

  .)٢(الطالق ولزمها مهر املثل

أنه لو جرى هذا االختالف بـني اإلجيـاب والقبـول بـأن خالعهـا علـى  يفوال خالف 

املصــاحلة عـــن الــدم خبمـــر أو  يفمخــر فقبلـــت خبنزيــر مل يقـــع، وكــذا احلكـــم فيمــا إذا وكلـــه 

  .)٣(خنزير

  

وإقامـــة البينـــة،  ىالـــدعو الوكيـــل باخلصـــومة مـــن جهـــة املـــدعي يســـتفيد بـــذلك  :الخامســـة

 وكلمـا يتوصـل بــه إىل حلــاكم، وحتليـف اخلصـم،والسـعي يف تعـديلها، وطلـب احلكـم مـن ا

  .إثبات احلق

يف الـدفع مبـا  ىويسـع عليه ينكـر ويطعـن يف الشـهود، ىوالوكيل فهما من جهة املدع

  أمكن، 

  .)٤(موكله ىوال يقبل إقرار واحد منهما عل

ـــل  ـــة، أو تأجي ـــول احلوال ـــاض، أو قب ـــراء، أو االعتي ـــالقبض أو اإلب ـــل املـــدعي ب ـــو أقـــر وكي فل

                                                                                          

  .وقال ابن السمعاين أنه قتل يف شوال سنة تسع=  

وكتـاب يف اخلـالف مسـاه االنتصـاف  ،تمثـان جملـدا الوسيط للغزايلومن تصانيفه احمليط يف شرح 

  .يف مسائل اخلالف وهو مفيد

  .)١/٣٢٥(شهبة  يطبقات الشافعية البن قاض  :     انظر

  .وال أعلم أهو موجود أو مما فقد ،مل يطبع الوسيط للغزايلكتاب احمليط شرح   )١(

 .)٤/٣٢٣( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٢(

 .)٧/٥٢( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

 روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٥/٢٤٣( العزيـــــز للرافعـــــيو  ،)٣/٢٩٧( الوســـــيط للغـــــزايل  :     انظـــــر) ٤(

  .)١٠/٣١٧( كفاية النبيه البن الرفعةو ، )٣٢١ ،٤/٣٢٠(



 

٤٠١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

أو وكيل املدعى عليه بـاحلق املـدع ابـه مل يقبـل إقـراره سـواء أقـر يف جملـس احلكـم أو احلق، 

  .)١(غريه

  .)٢(لكن لو وكله ففيه خالف تقدم

كلما أقر به الوكيل فهو صادق فيه ال يلزمه ما أقر به للجهالة، مث إذا أقـر : ولو قال

  .)٣(ه املوكلمن ذلك انعزل عن الوكالة، وإن مل يلزم إقرار  يءوكيل املدعي بش

الصحيح وال يقبل شهادة الوكيل للموكـل  ىعليه باحلق عل ىوكذا لو أقر وكيل املدع

فيما وكله فيه، فإن شهد له به بعد عزله عن الوكالة، فإن كان قد انتصب خماصما فيـه مل 

  .)٤(الصحيح ىم قبلت عليقبل، وإن مل يكن خاص

مل يكــن خاصــم قبلــت، وإن كــان إن : قيــاس املــراوزة أن يعكــس فيقــال: وقــال اإلمــام

  :قد خاصم فوجهان

العــــراقيني وهــــو املوجــــود يف كتــــبهم، ويف تعليــــق القاضــــي  ىلونســــب الطريــــق األول إ

  .)٥(حسني

تواصل، فإن طال الزمان فالوجه القطع بقبـول شـهادته،  ىاألمر عل ىمث هذا إذا جر 

  .وفيه احتمال

  .)٦(هو وكيل فيه موكله، وملوكله يف غري ما ىعل وتقبل شهادة الوكيل

                                  

 روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٥/٢٤٣( العزيـــــز للرافعـــــيو  ،)٣/٢٩٧( الوســـــيط للغـــــزايل  :     انظـــــر) ١(

  .)١٠/٣١٧( كفاية النبيه البن الرفعةو ، )٣٢١ ،٤/٣٢٠(

  .املصادر السابقة  :     انظر) ٢(

  .)١٠/٣١٧( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٧/٥٢( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

 .)١٠/٣١٧( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٧/٥٢( اية املطلب للجوييناملصدر السا�ن  :     انظر) ٤(

  .)٧/٥٢( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٥(

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٤٤( العزيــز للرافعــيو  ،)٧/٥٢( املطلــب للجــويين�ايــة   :     انظــر )٦(

 ).١٠/٣١٦( كفاية النبيه البن الرفعةو ، )٤/٣٢١(



 

٤٠٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

الغـــزايل عـــن األصـــحاب أنـــه لـــيس للوكيـــل أن يُعـــِدل شـــهود خصـــم موكلـــه،  ىوحكـــ

املوكـل بعدالـة الشـهود  جيعل تعديله وحده كإقرار ]ب/١٧٥[/ أنه ىواستضعفه ومحله عل

، )١(قولنـا أن تعـديل املشـهود عليـه الشـهود كـان يف القضـاء بشـهاد�م وعـن اسـتزكاء ىعل

يوجـــد يف كتـــبهم، بـــل أطلـــق العراقيـــون، والقاضـــي القـــول بقبـــول والـــذي حكـــاه عـــنهم مل 

  .)٢(كالم الروياين يف البحر ما نقله الغزايل  ىلكن مقتض موكله، ىوكيل علشهادة ال

  

  : فرع

فادعاهــا الوكيــل لنفســه، فــإن كــان بعــد أن بــدار مــثال مث عزلــه،  ىلــو وكلــه يف الــدعو 

ــة، ىوإن كــان قبــل الــدعو  ملوكلــه مل يقبــل، ادعاهــا الــوجهني  ىفهــو علــ وبعــد قبــول الوكال

  .)٣(املتقدمني يف الشهادة

  

  : فرع ثان

 ىخماصـما عـين مل يكـن لـه مسـاع الـدعو وكلتـك يف أن يكـون : لو قـال: قال القاضي

  .)٤(والبينة، إال أن يقول جعلتك خماصما وخماصما معا؛ ألن املخاصم خياصم عنه فقط

  

الصـحيح، بـل  ىيكـن لواحـد منهمـا االسـتبداد علـمل لو وكل اثنـني باخلصـومة  :السادسة

يتعاونــان ويتشــاوران، كمــا لــو وكلهمــا يف بيــع أو طــالق أو إعتــاق، أو أوصــي إليهمــا بــه، 

  .)٥(هذا إذا قال وكلتكما

                                  

 .)ز(وما أثبتناه من ) من غري استزكاء( ) ط(يف   )١(

  .)١٤/٣٤٢(كتاب الشهادة   حبر املذهب للرويانيفيو  ،)٣/٢٩٨( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٢(

  ).٦/٨٨(حبر املذهب للروياين  :     انظر )٣(

  .)٥/٢٤(و�اية احملتاج باحلواشى  ،)٢/٢٦٣(  أسىن املطالب لزكريا األنصاري  :     انظر) ٤(

  .)٥/٢٤٣( العزيز للرافعيو  ،)٣/٢٩٨( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٥(



 

٤٠٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ـــو قـــال أن لكـــل منهمـــا : وجـــه )١(أنتمـــا وصـــياين: أنتمـــا وكـــيالن، وفيمـــا إذا قـــال: وكـــذا ل

  .)٢(ه هنائاإلنفراد ويظهر جمي

ستقل أحدمها حبفظه أو جيتمعان إليهما حبفظ متاع، هل ي ىه ما إذا أوصويقرب من

فيـه  ؟حفظه يف حرز بيدمها، فإن قبل القسمة فهل تقسم لـيحفظ كـل منهمـا بعضـه ىعل

  .وجهان تقدم نظريمها يف الرهن

ــــوكيلني بالتصــــرف  ــــدين املــــذهب يف عــــدم انفــــراد أحــــد ال واستشــــكل الشــــيخ عــــز ال

  .االنفراد وضع اللغة: واخلصومة وقال

  

  :فروع

أنـــه وكيـــل عمـــرو، والـــدعوى علـــى بكـــر، فـــإن كـــان  قاضـــيلـــو ادعـــى زيـــد عنـــد ال :األول

ثبـوت الوكالـة ومسـاع الـدعوى وجهـان حكامهـا  فيا�لس وصدقه ف يفاملقصود باخلصومة 

  :الروياين

  .)٣(نعم: أحدمها

  قاص، إىل ابن ال )٥(ي، ونسبه اهلرو )٤(الرافعيوله خماصمته، جزم به اإلمام و 

                                  

  .هو الصواب) ز(وصيان  وما أثبتناه يف  )ط(يف   )١(

  .)١٤/١١٤( ا�موع تكملة املطيعي  :     انظر) ٢(

  .)٤/٢٣٨( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٣(

  .)٥/٢٤٥( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(

أبــو عاصــم العبـــادي حممــد بــن أمحــد بـــن حممــد بــن حممــد بـــن عبــد اهللا بــن عبــاد القاضـــي  :هــو )٥(

  .اهلروي أحد أعيان األصحاب

واألسـتاذ  ،وعـن القاضـي أيب عمـر البسـطامي ،أخـذ الفقـه عـن القاضـي أيب منصـور األزدي �ـراة

  .مث صار إماما دقيق النظر ،واألستاذ أيب طاهر الزيادي بنيسابور ،أيب إسحاق االسفراييين

  =                     ،وكتاب األطعمة ،وكتاب املياه ،وكتاب اهلادي ،وصنف كتاب املبسوط



 

٤٠٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  . )١(موضع آخر إىل ابن سريج يف الروياينو 

  .)٢(الوكالة إقامة البينة يفإن أنكر اخلصم احلق فلمدع

  .)٣(أنه ال يسمع دعواه: يأنه مذهب الشافع: الروياينوقال : وثانيهما

  .احملاكمة ]أ/١٧٦[/ جواز يفال خالف : املتويلوقال 

قــبض احلــق وصــدقه هــل جيــب الــدفع  يفوهــل جيــب حكمــه حكــم مــا لــو ادعــى أنــه وكــل 

  .وفيه خالف ؟إليه

جبحــــد  اتــــزان ال: يقــــوليثبــــت، لكــــن ال يلزمــــه أن خياصــــمه؛ ألنــــه : قاضــــيوقــــال ال

  . توكيلك، فيضيع ما متضيه من اخلصومة

وجـــه الوكيـــل وقضـــى �ـــا احلـــاكم،  يف باملـــدعى ابينـــة ياملـــدعيثبـــت فأقـــام : فـــإن قلنـــا

كنــت قــد عزلتــه، فــال أثــر لــه؛ ألن احلكــم علــى : فحضــر الغائــب وأنكــر الوكالــة، أو قــال

عــن ابــن القــاص أن لــه حتليفــه، وأنــه طــرده  يوإن كذبــه فقــد حكــى اهلــرو . الغائــب جــائز

  .الوكيل يف قاضيفيما إذا ادعى أنه وّصى، وعن غريه أنه ال حيلف، وبه أجاب ال

العلـم، وإن  فـيأقـر لـه لزمـه الـدفع إليـه كـان لـه حتليفـه علـى ن: إن قلنا: آخرونوقال 

ــا: قلنــا ــدفع، فــإن قلن ــة حلــف : عــني الــرد كــاإلقرار مل حيلــف، وإن قلنــا: ال يلزمــه ال كالبين

   .على الظاهر

  .)٤(حقا ملوكله على اخلصم يوإن كاتب له بينة أقامها، وال حيتاج إىل أن يدع

                                                                                          

  .وكتاب طبقات الفقهاء ،وكتاب الزيادات،  وزيادات الزيادات =  

  .مثان ومخسني وأربعمائة عن ثالث ومثانني سنةمات يف شوال سنة 

  .)١/٢٣٢،٢٣٣(طبقات الشافعية البن قاضى شهبة    :     انظر

  .)٦/٤٣(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ١(

  .)٥/٢٤٥( العزيز للرافعيو  ،)٦/٤٣( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

  .)٦/٤٣( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(

الــنجم الوهــاج و  ،)٤/٣١٢( روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٣٤،٢٣٥( العزيــز للرافعــي  :     انظــر) ٤(

 .)١٠/٢٧٧( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٥/٦٧( للدمريي



 

٤٠٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ادعى احلق قبل إثبات الوكالة مل يسـمع، فـإذا أثبـت الوكالـة ادعـى ولو : الروياينقال 

  .      )٢(أصاله مل يثبت )١(بناه أوافإن شهد له �ا  حينئذ باحلق، وال يثبت إال برجلني،

  :ولو شهد له �ا إبنا املوكل أو أصله فوجهان

  .)٣(أ�ا تقبل الروياينو  املاورديوبه جزم : أحدمها

فيـه نظـر، : أ�ـا ال تقبـل، وحكـاه ابـن الصـباغ وقـال يوالبنـدنيج ياحملاملوجزم به : والثاين

  .)٤(احتماال عن غريه الروياينورواه 

ولــــــو أنكــــــر املوكــــــل الوكالــــــة بعــــــد التصــــــرف فشــــــهد �ــــــا أصــــــاله أو فرعــــــاه قبلــــــت 

  .)٥(شهاد�ما

وأثبتهــا، وال  قاضــيبينــة بالوكالــة مسعهــا ال يوإن كــان غائبــا عــن ا�لــس فأقــام املــدع

  .)٦(توقف على حصول املقصود �اي

  .)٧(وعن ابن سريج أن االحتياط أن يكون حبضور اخلصم

إن كان اخلصم بالبلد أحضره، وادعى عليه أنـه ال يسـتحق خماصـمته : قاضيوقال ال

  .بتوكيل فالن إياه

مســـخرا نائبـــا عـــن الغائـــب ليقـــيم  قاضـــيوإن كـــان غائبـــا عنهـــا فالبـــد أن ينصـــب ال

  .وجهه؛ إذ البد من يقضى عليها، والوكالة ليست قضاء على الغائب يفالبينة  ياملدع

  .)١(لألصحاب اوهو بعيد ال أعرف له أصال خمالف: قال اإلمام

                                  

  .و: )ز(يف  )١(

 .)٦/٤٣(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

 .)٦/٩٠(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(

 .املصدر السابق  :     انظر) ٤(

 .املصدر السابق  :     انظر) ٥(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٦(

  ).٦/٩١(املذهب للروياين حبر   :     انظر) ٧(



 

٤٠٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ــه أنــه قــال  ]ب/١٧٦[/ جملــس يفاصــطلح القضــاة علــى أن مــن وكــل : "وحكــى عن

  . ذلك ا�لس يفوكيال خيتص التوكيل باخلصومة  قاضيال

غـريه، وال أعـرف للقضـاة العـرف  يفأعرفه لألصحاب أنه خياصم فيه، و  يوالذ: قال

  )٢(انتهى ".قاله يالذ

  .أن هذا هو القياس قاضيوقد قال ال

  

باملخاصمة عنه وطلب حقوقه فله املخاصمة عنه مـا دام  قاضيوكل رجال عند ال :يالثان

حاضــرا؛ اعتمــادا علــى عينــه، فــإن غــاب وأراد الوكيــل املخاصــمة عنــه اعتمــادا علــى اســم 

ونسب بذكره فالبد مـن إقامـة البينـة علـى أن فالنـا بـن فـالن بـن فـالن وكلـه، أو علـى أن 

  .)٣(بهنس يفوكله هو فالن بن فالن، فال يعتمد قول املوكل  يالذ

ال، فالبـد : بعلمه مسع دعواه بعد ذلك، وإن قلنا ييقض: فإن قلنا: قال ابن الصباغ

قــول القاضــي باخلصــم بعــد دعــواه أجــب : إقامــة البينــة، وجــزم الرويــاين بــاألول وقــالمــن 

  .البينة ءالدعوى حكم بعلمه فيجب استزكا

ظـاهر العدالـة؛  هنـا اعتمـادا علـى ءبرتك االستزكاجرت عادة القضاة : قاضيوقال ال

  .)٤(تسهيال على الغرماء

  .)٥(وهذا مما انفرد به فال خترم به لألصول: قال اإلمام

ميكن االكتفاء مبعـرف واحـد إذا كـان موثوقـا بـه، كمـا ذكـره أبـو حممـد : يوقال اهلرو 

                                                                                          

 .)٧/٣٥( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ١(

 .املصدر السابق  :    انظر) ٢(

  .)٤/٣٢٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٥( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

 .املصدرين السابقني  :     انظر )٤(

 .)٧/٣٥( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٥(



 

٤٠٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(فيه معرف واحد؛ ألنه إخبار يحتمل الشهادة يلغ يفأن تعريف املرأة 

  .)٢(القضاء بالعلم على قويلوإن كان احلاكم يعرفه بنسبه ُخرّج 

  

وكــل وكيلــني وأشــهد علــى نفســه، مث غــاب هــو وأحــدمها، فحضــر اآلخــر عنــد  :الثالــث

احلــاكم وادعــى أنــه وكيــل فــالن الغائــب هــو وفــالن، وأقــام البينــة بــذلك، مسعهــا احلــاكم 

رف، فــإن حضــر اآلخــر وادعــى وحكــم �ــا، وثبتــت وكالتــه، ومل يكــن لــه االســتبداد بالتصــ

الوكالة مل حيتج إىل استئناف الشهادة، وإن أنكر مل يكن وكيال، وإن قبلها وثبتت وكالتـه 

  .مث عزل نفسه انعزل، وليس لآلخر أن يتصرف وحده، وال للحاكم أن يضم إليه غريه

وإن وكلهما معا وجعل لكـل أن ينفـرد بالتصـرف، فـإذا حضـر الغائـب وصـدق علـى 

  .له أن يتصرف منفردا أيضاالوكالة 

احلالـة األوىل إذا عـزل أحـدمها نفسـه، أو  يفإال أن احلـاكم  الوصـاية، يفوكذا احلكم 

  .)٣(أثبته غريه، وإن أراد أن يرد األمر إليه وحده فوجهان يمل يقبل أن يضم إىل الذ

  

  .من ورثته ]أ/١٧٧[/ من زيد فمات زيد مل يأخذه إذا قال خذ مايل :السابعة

  .)٤(خذ منه، فله األخذ من وكيله: قالولو 

  .)٥(من احلق على فالن جاز أن يأخذ من ورثته خذ مايل: ولو قال

  

                                  

 .)١١/٢٦٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)١٣/٦٣( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

  .نين السابقياملصدر   :     انظر) ٢(

 .)٦/٣٥(حبر املذهب للروياينو  ،)٦/٥١٣( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

البــن ، وكفايــة النبيــه )١٤/١٢٠(، وا�مــوع تكملــة املطيعــي )٣/٢٩٨(الوســيط للغــزايل   :     انظــر )٤(

  ).١٠/٢٧٤( الرفعة

  ).١٠/٢٧٤( البن الرفعةكفاية النبيه   :     انظر )٥(



 

٤٠٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

الذمـة لينفـذ مـا يسـلمه فيـه مل يقـع  يفاشـرت بـه كـذا فاشـرتاه : سلم إليه ألفا وقـال :الثامنة

 ؟الشراء للموكل، مث إن مل يصرح بالسفارة وقع العقد له، وإن صرح �ا فيقـع لـه أو يبطـل

  :فيه وجهان

  .)١(أوهلما: أظهرمها

  :الذمة واصرف هذا األلف فيه فاشرتى بعينها فوجهان يفاشرت : ولو قال

  .الروياينأنه يصح للموكل، وصححه : الطربيعاصم  أليب: أحدمها

  .)٢(أنه ال يصح: وأصحهما

  .)٣(يهو األقرب عند: الروياينوقال 

يـده قبـل إقباضـه فهـل ينقلـب العقـد  يفالذمـة كمـا أمـره فتلـف الـثمن  يفولو اشرتى 

  :)٤(فيه وجهان ؟أو يبقى للموكل ويلزمه ألف آخر ؟إىل الوكيل

عـرض علـى املوكـل، فـإن رغـب فيـه أعطـاه بـدل وحيتمل ثالثـا، وهـو أن ي: قال القفال

  .)٥(التالف والشراكة، وإال وقع للوكيل وعليه الثمن

يـد الوكيـل قبـل العقـد، مث اشـرتى فإنـه ال ينعـزل، وهـل يقـع  يفوكذا لـو تلـف األلـف 

  .قاضيفيه وجهان لل ؟العقد له أو للموكل

  .)٦(فإذا اشرتى وقع للوكيل. ينعزل: املاورديوقال 

                                  

 .)٤/٣٢٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٦( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

 .املصدرين السابقني  :     انظر) ٢(

 .)٦/٧٢( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(

 .)٦/٥٣٠( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٤(

  .أيدينا كتب القفالال يتوفر بني  )٥(

 .املصدر السابق  :     انظر) ٦(



 

٤٠٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

اشرت بعينه ففعل، مث تلف الثمن قبل تسليمه انفسخ البيع، ولو كان تلف  :ولو قال

  .)١(قبل الشراء ارتفعت الوكالة

  :الذمة فوجهان يفبعينه، وال : اشرت كذا ومل يقل: ولو أعطاه األلف وقال

  .اشرت بعينه: أنه كما لو قال: أحدمها

ا كــالوجهني املتقــدمني الذمــة، ومهــ يفبعينــه أو  يأنــه يتخــري بــني أن يشــرت : وأظهرمهــا

  .)٢(وال عنك التوكيل، ومل يقل عين يففيما إذا أذن له 

املوكـل مـن الـثمن،  ئالذمة ونقـد الـثمن مـن مالـه بـر  يفولو اشرتى الوكيل ما أمره به 

  .وال رجوع للموكل عليه، ويلزمه رد ما أخذه من املوكل إليه

  

  .منه بأكثر منهبع هذا من زيد بألف مل يصح بيعه : إذا قال :التاسعة

  .)٣(إال إذا علم خالفه بالقرينة: الغزايلقال 

  .)٤(بيعه بألف فباع نصفه بألف صح، ولو باعه مبا دونه مل يصح يفولو وكله 

بع هؤالء األعبد الثالثة بألف مل يكن له بيع بعضهم مبا دونـه، ولـو بـاع واحـدا : ولو قال

  :وجهان يالباق يفبقاء وكالته  يفمنهم أو اثنني بألف جاز، و 

فباعــه، مث انفســخ العقــد  شــيءبيــع  يف، ومهــا كــالوجهني فيمــا إذا وكلــه )٥(نعــم: أصــحهما

                                  

 النجم الوهاج للـدمرييو  ،)٤/٣٢٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٧( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

)٥/٥٦(. 

 .)٤/٣٢٤( روضة الطالبني للنوويو  ،) ٥/٢٤٧( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

 .)٣/٢٩٩( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٣(

ــة املطلــــــــب للجـــــــويينو  ،)٣/٢٩٩( للغـــــــزايل الوســــــــيط  :     انظـــــــر) ٤( حبــــــــر املــــــــذهب و  ،)٧/٤٨( �ايــــــ

  .)٦/٧١(للروياين

 كفايـــــة النبيـــــه البـــــن الرفعـــــةو ، )٤/٣٣٣( روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،املصـــــدر الســـــابق  :     انظـــــر) ٥(

)٢٦٧، ١٠/٢٦٦(.  



 

٤١٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  . لكن التعليل على العكس  ؟ثانيا ]ب/١٧٧[/ هل له بيعه

اشـرت العبـد مبائـة مل يشـرته مبـا فوقهـا، ولـه أن يشـريه مبـا دونـه، إال إذا �ـاه، : ولو قال

  .)١(منه معينا أو غري معني، خبالف البيع يذلك بني أن يكون املشرت  يفوال يقرتن احلال 

  .)٢(البيع يفال يشرتيه مبا دو�ا كما : وقال العمراين

اشـرته مبائــة وال تشـرته خبمســني مل يكــن لـه شــراؤه باخلمسـني، وال مبــا فــوق : ولـو قــال

  :شرائه مبا دون اخلمسني وجهان يفمبا بني اخلمسني واملائة، و  ياملائة، وله أن يشرت 

  .)٣(طرف البيع يفوكذا . ال: أصحهما

بع بكذا وال تبعه بأكثر من مائة مل يبعه مبا فوقها ويبيعه �ا ومبا دو�ا، ما : ولو قال

  .)٤(مل ينقص عن مثن املثل

 بعه مبائة وال تبعه مبائة ومخسني فله أن يبيعه مبا فوق املائـة، مـا مل يبلـغ إىل: ولو قال

  .)٥(اخلمسني، وال يبيع باملائة واخلمسني، وفيما فوق ذلك الوجهان

  .)٦(اشرت هذا العبد مبائة فاشرتاه مبائة وعشرة مل يقع للموكل: ولو قال

يقــع للموكــل باملائــة، ويلــزم الوكيــل مــن عنــده عشــرة، ومــا قالــه ابــن : وقــال ابــن ســريج

عهــا مبائــة فخــالع بــأكثر منهــا، اختال يفســريج هــو الصــحيح مــن القــولني فيمــا إذا وكلتــه 

                                  

 .)٤/٣١٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٩٣( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

 للعمــــــراينوالبيـــــان  ،)٤/٣١٧( روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٥/٢٣٩( للرافعـــــيالعزيـــــز   :     انظـــــر) ٢(

 ).١٠/٢٥٢(البن الرفعة  وكفاية النبيه، )٦/٤٣٨(

ــر) ٣( ــــــوويو  ،)٥/٢٣٩( العزيــــــز للرافعــــــي  :     انظــــ  للعمــــــراينالبيــــــان  ،)٤/٣١٧( روضــــــة الطــــــالبني للن

)٦/٤٣٨(. 

 ).٤/٣١٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٩( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(

 ).٤/٣١٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٣٩( العزيز للرافعي  :     انظر) ٥(

 ).٤/٣١٧( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٦(



 

٤١١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(وأطلق أنه يلزمه الزائد فهو خمتلع مباهلا وماله

أنــه إذا قبــل لــه البيــع لــه بواليــة أو وكالــة علــى أن املــال كلــه  املــاورديوقــد تقــدم عــن 

  .)٢(عليه يصح كاخللع على الصحيح

  

  :الباب فيقاعدة عامة 

الوجـوه املتقدمـة أو غـريه، كمـا إذا إذا خالف الوكيل فيمـا أذن لـه فيـه علـى وجـه مـن 

بــــاع غــــري املــــأذون فيــــه، أو املــــأذون فيــــه نســــيئة، أو بغــــري نقــــد البلــــد أو اشــــرتى، أو حنــــو 

أما الوكيل بالبيع فمىت خالف فيه بطل، وأمـا الوكيـل بالشـراء بعـني مـال املوكـل بطـل  

  .)٤(كالبيع

العقد للوكيـل علـى املشـهور،  الذمة فإن مل يسم املوكل لكن نواه وقع يفوإن اشرتى 

وقد تقدم عن ابن سريج أنـه إذا اشـرتى شـيئا بـأكثر مـن مثـن مثلـه ملوكلـه وضـيه املوكـل أن 

  .)٥(إلغاء بيع الفضويل يفالعقد يصح له، وهذا كله على اجلديد 

وأمــا علــى القــدمي فينعقــد موقوفــا علــى إجــازة املوكــل، فــإن أمضــاه وقــع لــه، وإال فعــن 

  .)٦(الوكيل

  :العقد فوجهان يفوإن مسى املوكل 

  .يلغو اإلضافة إليه، ويقع للوكيل: أظهرمها

                                  

 .)١٠/٢٥٣(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣١٧( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ١(

 .)٦/٥٣٠( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٢(

  .)١٣/٤٠١(اخللع  يفالكفاية  يفوابن الرفعة  ،)٨/٤٢٤( يذكر هذه القاعدة الرافع )٣(

 كفاية النبيه البن الرفعـةو  ،)٤/٣٢٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٨( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(

)١٠/٢٥٦(.  

   .)٤/٣٢٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٨( العزيز للرافعي  :     انظر) ٥(

   .)٤/٣٢٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٨( العزيز للرافعي  :     انظر) ٦(



 

٤١٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :، وصورته)١(يبطل العقد من أصله: وثانيهما

موكله، فإنه يصح على  لفالن، يعين ]أ/١٧٨[/ اشرتيت: بعتك، فيقول: أن يقول البائع

  .الصحيح

  .)٢(رجوعه للوكيل وجهان فيوعلى هذا ف. وفيه وجه أنه ال يصح للمخالفة

اشـرتيت لفـالن، فاملـذهب أنـه ال يصـح، : بعـت مـن فـالن، فقـال: أما لو قال البائع

شـــراء  يفخبــالف النكــاح، فإنــه ال يصـــح، إال علــى هــذه الصــورة، والصـــورة املتفــق عليهــا 

معنـاه  يفبعتـك، و : ، فيقـولياشـرتيت منـك هـذا ملـوكل: الوكيل مصرحا بالسفارة أن يقـال

  .)٣(قبلت له: بعتك ملوكلك فالن، فيقول: أن يقول

بعتك هذا لنفسك، فإن كنت تشرتيه لغريك فـال يبـع لـك فاشـرتاه لغـريه مل : ولو قال

  . )٤(يصح

بعتـك فقبـل، ونـوى موكلـه صـح علـى : ولو وجد هـذا الشـرط قبـل العقـد، مث قـال لـه

  .)٥(الصحيح

نـــه، وال يتصـــرف ووكيـــل املتهـــب جيـــب أن يســـمى موكلـــه، وإال وقـــع ع: قـــال القفـــال

  .)٦(قاضيبالنية إىل املوكل، وتابعه ال

                                  

  ).٤/٣٢٥(، وروضة الطالبني للنووي )٥/٢٤٨(العزيز للرافعي   :     انظر) ١(

ــر )٢( الــــــنجم الوهــــــاج و  ،)٤/٣٢٥( روضــــــة الطــــــالبني للنــــــوويو  ،)٥/٢٤٨( العزيــــــز للرافعــــــي  :     انظــــ

  .)٥/٥٧(للدمريي

  .)٥/٢٤٨( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

 .)٥/٥٨( النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٢٥١( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٤(

ولو وجد هذا الشرط قبل العقـد، "قال ابن الرفعة ، )١٠/٢٥١( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٥(

  .صح على األصح -، فقبل، ونوى موكله "بعتك: "مث قال له

 انتهى ".السابق كاملقارناء على أن الشرط وفيه وجه حكاه يف البحر؛ بن

 .)١٠/٢٥٢( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٦(



 

٤١٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :فرع

  .)١(لو أمره أن يزوج ابنته من زيد فزوجها من وكيله صح

  .)٢(بيع عبد من زيد فباعه من وكيله مل يصح يفولو أمره 

  

  

  :ثبوت حكم األمانة للوكيل: للوكالة يالحكم الثان

  : وفيه مسائل

، سـواء  ييد الوكيل على مال املوكـل يـد أمانـة، سـواء كـان مبيعـا أو مثنـا أو مشـرت  :األولى

أن الوكيـــل جبعـــل كـــاألجري املشـــرتك،  الطـــربيعلـــى  كـــان جبعـــل أو بغـــري جعـــل، وعـــن أيب

تضـمني مـا جعـل  يفوعلى هذه الطريقة القـوالن . فيكون وجوب الضمان فيه على قولني

  تضمني البيع القوالن، وال يضمن الثمن، يفالبيع كان  يفله فيه اجلُعل، فإن كان 

  .)٣(الشراء فبالعكس يفوإن كان  

يـــده مـــن غـــري تعـــد فـــال ضـــمان، وإن تعـــدى، كمـــا لـــو  يفوعلـــى املـــذهب لـــو تلـــف 

  .)٤(أخرجه من حرزه ال حلاجة أو سافر به ضمن

                                  

الـــنجم الوهـــاج و  ،)٤/٣٢٥( روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٦/٨٦( حبـــر املـــذهب للرويـــاين  :     انظـــر) ١(

 .)٥/٥٢( للدمريي

  .)٤/٣٢٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٦/٨٦( حبر املذهب للروياين  :     انظر )٢(

وهلـذا يقـول وكيـل النكـاح زوج  ،أن النكاح ال يقبل نقل امللـك والبيـع يقبلـه والفرق: "يقال النوو 

واهللا ) وال يقــــول بــــع مــــوكلي ( ويف البيــــع يقــــول بعــــين ملــــوكلي  ،مــــوكلي وال يقــــول زوجــــين ملــــوكلي

  انتهى ".أعلم

 .)٤/٣٢٥،٣٢٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٤٩( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

 روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/٢٤٩( العزيـــز للرافعـــي، و )٦/٨٤( للرويـــاين حبـــر املـــذهب  :     انظـــر) ٤(

 ).١٠/٢٨٤( كفاية النبيه البن الرفعةو ، )٤/٣٢٥(



 

٤١٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

عذر عصـى  ولو طالبه املوكل بالرد وجب عليه التخلية بينه وبينه، فإن امتنع من غري

  .وضمن

  .)١(ولو انتفع باملال ضمنه، كما لو ركب الدابة، أو لبس الثوب

علــى الصــحيح، وقطــع بــه بعضــهم، فــإن بــاع  يوال ينعــزل الوكيــل مــن الوكالــة بالتعــد

  .)٢(بعده صح، فإن سلمه زال عنه ضمانه، وال يزول مبجرد البيع على الصحيح

  .م بتلف أو مقابلة أو رد بعيبيرتفع به فارتفع العقد قبل التسلي: فإن قلنا

  .إن قلنا الفسخ رفع العقد من أصله تبيينا عدم الرباءة: املتويلقال 

ال ترتفــع بــه فانفســخ : فــالرباءة حاصــلة، وإن قلنــا ]ب/١٧٨[/ مــن حينــه: وإن قلنــا

  .العني يالعقد بالتلف فالضمان باق حباله، وإن انفسخ برد بعيب بعد قبض املشرت 

؛ ألنـه قبضـه لنفسـه ييعـود الضـمان علـى املشـرت : حسـني وابـن الصـباغ قاضـيقال ال

  .)٣(ال ملوكله فحكمنا بالرباءة لذلك، فلما انفسخ العقد انفسخ القبض فعاد الضمان

أنــه ال يعــود؛ ألن فســخ القــبض مــن وقتــه، ال مــن  يالصــحيح عنــد: الرويــاينوقــال 

  .)٤(أصله، فال يضمن ما ثبت بسبب حادث

بيـــع  يفكتـــاب الغصـــب فيمـــا إذا وكـــل املالـــك الغاصـــب   يف املتـــويلوهـــذا مـــا أورده 

  .املغصوب فباعها، لكن بينهما فرق

مثنـه فتصـرف فيهـا  يفاشـرت �ـا كـذا، أو اشـرت كـذا واصـرفها : ولو أعطاه دراهم وقـال

  .)٥(لنفسه على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا هلا

                                  

 .)٤/٣٢٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

  .)٥/٢٥٠( العزيز للرافعي  :     انظر )٢(

  .)١٠/٣١٦( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٣(

 .)٦/٥٤( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٤(

  .)٤/٣٢٦( روضة الطالبني للنوويو ، )٥/٢٤٩( العزيز للرافعي  :     انظر) ٥(



 

٤١٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ــــال  ــــدرا: الرويــــاينق ــــه أن ال ــــة، يــــدل علي ــــت الوكال ــــت وبطل ــــه بطل ــــو ســــرقت من هم ل

  .)١(الوكالة

الذمـة، فلـو فعـل فـإن صـرح  يفما أمـره بـه بـدراهم نفسـه، وال  يومل يكن له أن يشرت 

  .)٢(فيه وجهان ؟أو تقع للوكيل ؟بالسفارة فهل تبطل

  .)٣(وإن نواها كان ما اشرتاه له دون املوكل

ـــيت ـــدراهم ال ـــده واشـــرتى �ـــا للموكـــل، فهـــو علـــى  ولـــو عـــادت ال تصـــرف فيهـــا إىل ي

اشــرتاه  يال ينعــزل وهــو الصــحيح ال يكــون الــذ: ، فــإن قلنــايانعزالــه بالتعــد يفالــوجهني 

  .مضمونا عليه، فلو رده بعيب واسرتد الثمن عاد مضمونا عليه

أنــه ال يعــود مضــمونا عليــه؛ ألن فســخ  ياملســألة، وعنــد يفوال نــص : الرويــاينقــال 

  .)٤(ض من وقته ال من أصلهالقب

  

موضع  يفعشرة بتسعة، فإنه جائز  يأن يبيع ما يساو  يليس من التعد :المسألة الثانية

  .)٥(يتغابن الناس فيه �ذا القدر 

ولــو باعــه بثمانيــة مل يصــح، وال يضــمنه جمــرد البيــع علــى املــذهب، ويصــح بيعــه بعــد 

البيع األول صار متعديا ضامنا، ويسرتد املوكـل املبيـع  يفذلك بعشرة وبتسعة، وإن سلمه 

 ييــد املشــرت  يفبوكالتــه، أو قامــت �ــا بينــة، وإن تلفــت  يإن كــان باقيــا، واعــرتف املشــرت 

  :فيه ثالثة أقوال ؟، لكن بكم يطالب)٦(عشرة وله أن يطالب الوكيل به يضمن املشرت 

                                  

 .)٦/٥٣( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ١(

  .املصدر السابق  :     انظر )٢(

  انتهى ".والثاين يكون الشراء باطًال  ،يلزم الوكيل: قال أبو إسحاق: "روياينقال ال

  .)٦/٥٣( املذهب للروياينحبر   :     انظر) ٣(

  .)٦/٥٤( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٤(

  .)٤/٣٠٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٢٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ٥(

  =    وكفاية النبيه  ،)٤/٣٠٣( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٢٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ٦(



 

٤١٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .عشرة: أحدها

  .تسعة: وثانيها

، وكــل مــا  ]أ/١٧٩[/ يجهـة املشــرت  يفيتعلــق  يبـدرهم، والبــاقأنــه يطالــب : وثالثهـا

  .)١(ييغرم به الوكيل يرجع به على املشرت 

  

موصــوف ففعــل، مث أبــرأ الوكيــل املســلم إليــه عــن  شــيء يفأن يســلم لــه  يفوكلــه  :الثالثــة

ال أعرفك وكيال، وإمنا التزمـت : املسلم فيه، مل يلزم إبراءه املوكل، لكن املسلم إليه لو قال

  .)٢(عنه نفذ ظاهرا إليك شيئا فأبرأتين

هــذا لزيــد، بــل : وجــوب الضــمان عليــه قــوال الغــرم باحليلولــة القوليــة فيمــا إذا قــال يفو 

جيـب وهـو األظهـر، فـال يغـرم مثـل املسـلم فيـه إن كـان مثليـا، وال قيمتـه : قلنالعمرو، فإن 

إن كان متقوما، وإمنا يغرم له بدل رأس املال، خبالف ما لو باع عينا وأبرأ من الثمن فإنـه 

جـواز  يفيضمن مبلغ الثمن ال قيمـة املبيـع؛ جلـواز االعتيـاض عنـه، كـذا قـالوه، وقـد تقـدم 

هــو  يغــري مــن عليــه قــوالن، ويظهــر علــى قــول املنــع أن يســتو االعتيــاض عــن الــثمن مــن 

  .)٣(واملسلم فيه

                                                                                          

واليســري هــو الــذي  ،فأمــا بيــع الوكيــل بغــنب يســري فجــائز" :يقــال النــوو  ،)١٠/٢٣٩(البــن الرفعــة  =

  .وبثمانية غري متحمل ،وبيع ما يساوي عشرة بتسعة متحمل .يتغابن الناس به وحيتملونه غالبا

قـــال الرويـــاين وخيتلـــف القـــدر املتحمـــل بــــاختالف أجنـــاس الثيـــاب مـــن الثيـــاب والعبيـــد والعقــــار 

  انتهى ".وغريها

 .)١٠/٢٣٩(بن الرفعةكفاية النبيه ال  :     انظر) ١(

 روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/٢٥٩( العزيـــز للرافعـــيو  ،)٦/٧٥(حبـــر املـــذهب للرويـــاين  :     انظـــر) ٢(

 .)١٠/٣١٧( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٢٣٦(

 كفاية النبيه البن الرفعـةو  ،)٤/٢٣٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٩( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

)١٠/٣١٧(. 



 

٤١٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 يفحامــد أنــه يغــرم للموكــل مثــل املســلم فيــه، و  تعليــق الشــيخ أيب يفو : الرافعــيقــال 

  .)١(الشرح يفاملسألة حبث 

  

مهمـا طالـب رب املــال الوكيـل أو املـودع بـرد املــال الـذي يف يـده وكـان يف محــام،  :الرابعـة

 بطعام، أو طهارة، أو صالة، أو خفيـة، أو خـاف صـالة اجلماعـة أو اجلمعـة، أو مشغوال

أو كــان مشــغوال بشــراء أو بيــع يلحقــه الضــرر برتكــه، أو كــان بالليــل وهــو : قــال الرويــاين

أن يفــرغ منــه، وال يعصــي �ــذا القــدر مــن التــأخري، وإمنــا جيــب  فلــه أن يصــرب إىلبالــدكان 

 الغـزايل عـن األصـحاب أنـه يضـمن، ىهـذه املـدة فقـد رو فلو تلـف يف  التخلية بينه وبينه،

  .)٢(اإلمام عنهم أنه ال يضمن، وهو الذي يف كتب العراقيني ىورو 

إن تلفـــت يف مـــدة التـــأخري بســـبب يتلـــف بـــه لـــو كانـــت عنـــد : وفصـــل اإلمـــام فقـــال

ومحــل مــا نقلــه عــنهم  املالــك مل يضــمن، وإن تلفــت مــن التــأخري ضــمن، واختــاره الغــزايل،

  .)٣(هذا الثاين ىعل

الوكيـل الضـمان،  ىوكـل أن التـأخري كـان بغـري عـذر فعلـامل ىولو أخرها فتلفـت فـادع

  .)٤(بل تعذر، أو مل يطالبين صدق الوكيل: وقال الوكيل

أنه كـان تلـف قبـل مطالبتـه، أو أنـه كـان رده  ىمث ادع ولو طالبه فأخر مع اإلمكان،

  :)٥(مساعها وجهان ونسي مل يقبل قوله، فإن أقام عليه بينة ففي

                                  

 .)٤/٢٣٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٩( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

 حبــر املــذهب للرويـــاينو  ،)٣/٣٠٢( الوســيط للغــزايلو  ،)٧/٤٢( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ٢(

)٦/٤٩،٥٠(.  

 .)٣/٣٠٢( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٤٢( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

 .)٧/٤٢( �اية املطلب للجويين  :     انظر )٤(

فإن أقام بينة، مل تسمع علـى أظهـر : "قال اجلويين ،)٧/٤٢،٤٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٥(

الوجهني؛ ألنه كذ�ا باإلنكار، وإن أضـاف التلـف إىل مـا بعـد اإلنكـار، قبـل قولـه، كالغاصـب، 

  =          ة، وإن أضاف الرد إىل ما بعد اإلنكار، مل يقبل قوله، فإن أقام بيّن. وعليه الضمان



 

٤١٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .ختار القاضي أبو الطيب أ�ا ال تسمعا

  

  :فرع

 يــدر ]ب/١٧٩[/ الل ليبيعــه فضــاع وملد فــع ثــوب إىللــو دُ : قــال البغــوي يف فتاويــه

أنه سرق، أو سقط منه، أو نسيه يف موضع، أو سلمه للمشرتي ضـمنه؛ ألن الغفلـة عـن 

يضـــيع مضـــمن، وكـــذا لـــو وضـــعه يف موضـــع ونســـيه وإمنـــا مل جيـــب  حـــىتحفـــظ األمانـــة 

  .)١(الضمان إذا وقع اهلالك ال من جهته

  

  :تعلق العهدة بالوكيل: الحكم الثالث

  :ويتقدمه أصالن

الوكيل بالشراء، إذا اشرتى ملوكله ما وكله بشرائه، فهل يثبـت امللـك فيـه للوكيـل  :أحدهما

  :فيه وجهان البن سريج ؟أو يثبت للموكل ابتداء ؟أوال مث ينتقل إىل املوكل

، املــاورديللطفـل، وقطــع بـه العراقيـون و  يشــراء األب أو الوصـ يف، كمـا الثـاين: أصـحهما

العاقلة، أو على  ابتداء، ويتجهلها اخلطأ جتب على اجلاين يفأن الدية  يفومها كالوجهني 

  .)٢(العاقلة ابتداء

  

البيع والشراء تتعلق بالوكيل دون املوكـل، فيعتـرب رؤيتـه، ويلـزم  يفأن أحكام العقد  :الثانى

الصــرف، وبيــع الطعــام  يفالســلم، والتقــابض  يفالعقــد مبفارقتــه، ويعتــرب تســليم رأس املــال 

جبنسه، والفسـخ خبيـار ا�لـس، وخيـار الرؤيـة، كـل ذلـك يتعلـق بالوكيـل دون املوكـل، وقـد 

                                                                                          

 انتهى ".ى اخلالف إلكذا�ا بسابق اإلنكارفقد مسعها األصحاب، وخرجها اإلمام عل  =

  .)٥/٥٩( النجم الوهاج للدمريي ،)٢٠٠ص( )٢٧٢(مسألة رقم بغويفتاوى ال  :     انظر) ١(

 الرفعـةكفاية النبيه البن و  ،)٤/٣٢٦( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

)١٠/٢٥٦(.    



 

٤١٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(موضعه يفتقدم 

  :أربعة مواضع البة بالعهدةإذا ُعرف ذلك فللمط

 يفالشـراء، فـإذا اشـرتى الوكيـل مـا وكـل فيـه، فـإن كـان بـثمن معـني وهـو  :الموضع األول

  .يد املوكل إليه به دون الوكيل يفيده طالبه البائع به، وإن كان 

الذمـــة، فـــإن كـــان املوكـــل قـــد ســـلم إليـــه مـــا تصـــرف فيـــه طالبـــه  يفوإن اشـــرتاه بـــثمن 

فلــه  ريال أد: أو قـال البـائع، فـإن مل يكـن سـلم إليـه شـيئا، فــإن أنكـر البـائع كونـه وكـيال،

  .مطالبة الوكيل به

وإن اعرتف أنه وكيل، فإن سلم أنه نوى موكله فـذاك، وإن نازعـه فيـه صـدق الوكيـل 

  :َمن يطالبه البائع بالثمن أوجه فيلموكل فنه نواه، فإذا وقع الشراء لأ يف

  .الغزايل، وضعفه الغزايلالوكيل خاصة، ورجحه : أحدها

  .املوكل خاصة: وثانيها

 يفاألصـل  يفعلـى اخلـالف املتقـدم  قاضـيأن له مطالبـة أيهمـا شـاء، وبنامهـا ال: وأظهرها

  .)٢(األول

  . دون املوكل ذمته، فيطالبه يفيقع املوكل للوكيل ثبت الثمن : فإن قلنا

  .يقع للموكل ابتداء خرج عليه الوجهان اآلخران: قلنا ]أ/١٨٠[/ وإن

أنـه إن صـرح بالسـفارة طالـب املوكـل،  املتـويلهذا البنـاء نطـرد رابعهـا، وصـححه  يفو 

  .)٣(وإال فالوكيل

  .وجزم اإلمام بأن الوكيل ال يطالب إذا صرح بالسفارة

                                  

 ، وكفاية النبيه البن الرفعـة)٤/٣٢٦(، وروضة الطالبني للنووي )٥/٢٥٠(العزيز للرافعي   :     انظر) ١(

)١٠/٢٥٦.(  

  .)١٠/٢٥٦،٢٥٧( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٥/٢٥٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

  .)١٠/٢٥٧( كفاية النبيه البن الرفعة ،)٥/٢٥١( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(



 

٤٢٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 يأن لــه مطالبــة املوكـل إذا علــم أن املشــرت  يفاملـراوزة  يمل خيتلفــوا، أ: الــرهن يفوقـال 

  .وكيل

  .)١(وأيهما خصصناه باملطالبة  فأعسر مل يطالب صاحبه: قال

  

  :التفريع

  :فيه وجهان ؟إن قلنا باألول، فهل للوكيل مطالبة املوكل قبل أن يغرم

  .ال: أصحهما

  :رجوعه وجهان أيضا فيوأما بعد الغرم ف

  .)٢(نعم: أصحهما

بعـض املواضـع، وذكـر  يفاإلمام اخلـالف فيـه  فياملذهب القطع به، ون: املتويلوقال 

  . )٣(الوجهني هنا

  .أنه إن اشرتط الرجوع عليه، وإال فال: وثانيهما

وإن قلنا بالثالث فالوكيل كالضامن، واملوكل كاملضمون عنه، فريجع الوكيل عليـه إن غـرم، 

أنه هل يطالـب بتخليصـه قبـل أن يطالـب  يفاعتبار اشرتاط الرجوع واألداء، و  يفوحكمه 

  .حكم الضامن، وقد مرَّ 

ـــثمن إىل : املســـألة فقـــال يفوفـــرع ابـــن ســـريج علـــى اخلـــالف  إذا دفـــع املوكـــل قـــدر ال

املبيـع بعيـب، فعلـى الثالـث  يذمته ففعـل، مث رد املشـرت  يفالوكيل ليصرفه إىل الثمن امللتزم 

  .ل رد عني الثمن املردود إىل املوكل، وليس له إمساكه، ورد بدلهعلى الوكي

  .)٤(املسألة نظر يفوعلى الوجه األول له ذلك  كاملفرتض، و 
                                  

  .)٧/٤٩( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ١(

  .)٧/٥٠( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٢(

  .)٤/٣٢٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٧/٥٠( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

 .)٤/٣٢٧( روضة الطالبني للنووي ،)٥/٢٥١( العزيز للرافعي  :     انظر )٤(



 

٤٢١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :فروع

لو كان الثمن معينا، فإن كان قبل أن يقبضه البائع، فـإن كـان الشـراء بعينـه، فـإن   :األول

  .يد الوكيل يف كان العيب بكونه من غري اجلنس بطل البيع، والثمن أمانة

وإن كــان مــن جنســه فللبــائع اخليــار، فــإن أقــر العقــد أخــذ الــثمن معينــا، وإن فســخه 

  .)١(يد الوكيل يفانفسخ، والثمن أمانة 

  .وإن اختار تقريره وأخذ بدل الثمن مل جيز

الذمة فـالبيع بـاق، فـإن كـان عيـب الـثمن بكونـه مـن غـري جنسـه  يفوإن كان الشراء 

  .أبدله املوكل، وإن كان من جنسه ختري البائع بني الرضا به واملطالبة ببدله

وإن كان بعد أن قبضه، فإن كان الشـراء بعينـه، فـإن كـان بغـري جنسـه فـالبيع باطـل، 

معيبا والفسخ، فـإن أراد  وإن كان من جنسه فالبيع صحيح، ويتخري البائع بني الرضى به

  .)٢(أبقاه وأخذ البدل مل جيز، وإن اختار الفسخ فسخه

العيب مـن غـري جنسـه رده ]ب/١٨٠[/ الذمة فالبيع صحيح، فإن كان يفوإن كان 

وطالــب ببدلــه، وإن كــان مــن جنســه ختــري بــني اإلمســاك والــرد، فــإن فســخ رد الــثمن علــى 

 فــييــد الوكيــل ف يفلبــائع املطالبــة، وإن تلــف الوكيــل، فــإن ســلمه الوكيــل إىل املوكــل كــان ل

  :ضمانه وجهان ينبنيان على تعلق العهدة به

: يتعلــق بــه مل يضــمن، ويطالــب املوكــل بــالثمن ليــدفع إىل البــائع، وإن قلنــا: فــإن قلنــا

يـــده مضـــمونا،  يفجيـــب الـــثمن ذمتـــه ضـــمن؛ ألنـــه قضـــى بـــه دينـــه، فـــإذا رده البـــائع عـــاد 

معيب، وعلى املوكل أن يفك ذمته عن الثمن بألف سليم، ذمته للموكل ألف  يففيكون 

الوكيــل أن يعطيـــه  يفــإن وجــد ألفــا معيبــا بــذلك العيــب أعطــاه، وإن مل جيــده، فــإن رضــ

  .)٣(سليما مكان املعيب جاز، وإال أعطاه قيمته ذهبا، قاله ابن سريج

                                  

  ).وما بعدها  ١٠/٢٥٧( البن الرفعةكفاية النبيه   :     انظر )١(

  .املصدر السابق  :     انظر )٢(

  .)وما بعدها  ١٠/٢٥٧( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٣(



 

٤٢٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

االقــرتاض فــاقرتض لــه، فــإن صــرح بالســفارة مل يطالــب، جــزم  يفإذا وكــل وكــيال  :يالثــان

  .الشراء، وهو القياس يفذكر اخلالف كما  الرافعيوغريه بأنه ال يطالب، وأطلق  الغزايل

  :وإن نواها وعلم املقرض أنه وكيل فطريقان

  .مثل هذه احلالة يفالشراء  يفالوكيل  يفأنه على الوجهني : أحدمها

  .ال يطالب القطع بأنه: وثانيهما

  .واألظهر أنه يطالب: الرافعيقال 

: يـده مـن غـري تفـريط، فـإن قلنـا يفوإن مل يعلم به املقرض ضمنه الوكيل قطعا، فإن تلف 

يطالــــب ضــــمنه، ولــــه الرجــــوع بــــه علــــى : ال يطالــــب فهــــو مــــن ضــــمان موكلــــه، وإن قلنــــا

  .)١(موكله

  

العقـد اسـم ضـمنا الـثمن،  يف اليتـيم إذا مل يـذكر أبـو الطفـل وويل: املـاورديقـال  :الثالث

  .ذلك  من ماله وينقدانذمته،  يفوال يضمنه الطفل 

  .)٢(وإن ذكراه يف العقد، مل يلزمهما ضمان الثمن، خبالف الوكيل يف أحد الوجهني

  

شــيئا فاســدا، وقــبض البيــع وتلــف يف يــده، أو يف يــد الوكيــل،  ىالوكيــل إذا اشــرت  :الرابــع

  .املوكل وهو يرجع إىل فاللمالك مطالبته بضمانه،

  

ـــه :الخـــامس ـــل وبعث ـــه فرســـا فأخـــذه الوكي املوكـــل، فتلـــف يف  علـــى وكـــل وكـــيال ليشـــرتي ب

   ؟الطريق، هل يضمن

أن يضـمنه  يجهـة السـوم ينبغـ ىإن أخذه الوكيـل مـن ربـه علـ :قال البغوي يف فتاويه

وكـل إذا تلـف يده؛ ألن املوكل مل يأمره باالستيام، فـإن كـان أمـره بـه ضـمنه امل يفإذا تلف 

                                  

  .)١٠/٢٥٩( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ١(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٢(



 

٤٢٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ــه فقــرار الضــامن علــى الرســول، وإن مل  يفيــده، فــإن تعــدى الرســول  يف الطريــق، بــأن ركب

وبــه أبعثـه إىل املوكــل فبعثـه فتلفــه  ]أ/١٨١[/ إليـه نظــر، إن قـال )١(يـأمره املوكــل بـأن يبعثــه

الطريـق  يفمن غري عذر فال ضمان على أحد، وإن تعـدى الرسـول فيـه ضـمنه، ولـو ركبـه 

ــائع:فقــال ــأن يبعثــه  يفمل آذن لــه : الب الركــوب صــدق بيمينــه، وإن مل يــأمره البــائع أيضــا ب

فبعثه الوكيل ضـمنه الوكيـل، وأمـا الرسـول فـإن كـان عاملـا بـأن الوكيـل ال جيـوز لـه أن يفعـل 

عليـــه، إال أن  شـــيءذلـــك فقـــرار الضـــامن عليـــه، والوكيـــل طريـــق، وإن كـــان جـــاهال فـــال 

  . )٢(رار الضمان عليه، والوكيل طريقيتعدى، فيكون ق

  

 يفالوكيـل بـالبيع إذا قـبض الـثمن بـإذن صـريح، أو علـى القـول بدخولـه  :يالموضع الثـان

بالوكالـة طالـب  ييـده وخـرج املبيـع مسـتحقا، فـإن مل يقـر املشـرت  يفالبيع فتلـف  يفاإلذن 

يـه األوجـه الثالثـة ف ؟اسـتحق اسـرتجاعه يالوكيل، وإن أقر �ـا فمـن ذا يطالبـه بـالثمن الـذ

  :  )٣(األول املتقدمة

  . هو األقيس: الوكيل، وقال اإلمام: أحدها

  .جيب القطع به: موضع آخر يفوقال 

  .املوكل: وثانيها

  :فيه ثالثة أوجه ؟وعلى الثالث قرار الضمان على َمن

يــده، فــإن غــرم املوكــل رجــع عليــه، وإن غــرم  يفأنــه علــى الوكيــل؛ حلصــول التلــف : أحــدها

  .هنا الرافعيهو مل يرجع على املوكل، كذا قاله اإلمام و 

  .يطالب الوكيل دون املوكل، فإن غرم رجع عليه: كتاب الرهن  يفوقال 

                                  

  .يبعث :بغويفتاوى ال  :     انظر) ١(

  .)٢٠٣و٢٠٢ص() ٢٧٨(مسألة رقم  بغويفتاوى ال  :     انظر) ٢(

وروضة الطالبني للنووي ، )٥/٢٥١(، والعزيز للرافعي )٣٠٤ ،٣/٣٠٣(الوسيط للغزايل   :     انظر )٣(

)٤/٣٢٨.( 



 

٤٢٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .حكاه هنا عن القفال قاضيأن ال: وقيل

  .جع عليهعلى املوكل، فلو غرم ال يرجع على الوكيل، وإن غرم الوكيل ر : والثاىن

  .أن من غرم استقر الضمان عليه، وال رجوع له: والثالث

  .)١(يغرم َمن شاء، والقرار على املوكل ييفىت به أن املشرت  يوالذ: الرافعيقال 

  

 ييـده، وخـرج املشـرت  يفففعـل وقبضـه، وتلـف  شـيءشـراء  يفإذا وكلـه  :الموضع الثالـث

مســتحقا، فاملســتحق يطالــب البــائع بقيمتــه، أو مثلــه إن كــان مثليــا، وكــذا الوكيــل إن مل 

مطالبـة الوكيـل  فـييكن صـرح بالسـفارة ومل يصـدقه املسـتحق، وإن صـرح �ـا، أو صـدقه ف

  :)٢(أو املوكل األوجه

  .)٣(أنه يطالب الوكيل: أصحها عند اإلمام

فيــه األوجــه الثالثــة،  ؟ضــمان علــى مــنأنــه يطالــب أيهمــا شــاء، فقــرار ال: وعلــى الصــحيح

  .)٤(وتقرير الضمان هنا على املوكل أبعد

  .)٥(إذا عني العبد يف التوكيلال يطالب إال : ويقرب أن يقال: قال اإلمام

                                  

وروضة الطالبني للنووي ، )٥/٢٥١(، والعزيز للرافعي )٣٠٤ ،٣/٣٠٣(الوسيط للغزايل   :     انظر) ١(

)٤/٣٢٨.( 

الطـــــالبني للنـــــووي ، وروضـــــة )٥/٢٥٢(، والعزيـــــز للرافعـــــي )٣/٣٠٤(الوســـــيط للغـــــزايل   :     انظـــــر )٢(

)٤/٣٢٨.(  

  ).٧/٥١(�اية املطلب للجويين   :     انظر )٣(

وروضـــــة الطـــــالبني للنـــــووي ، )٥/٢٥٢(، والعزيـــــز للرافعـــــي )٣/٣٠٤(الوســـــيط للغـــــزايل   :     انظـــــر )٤(

)٤/٣٢٨.( 

وروضــــة الطــــالبني للنـــــووي ، )٥/٢٥٢(والعزيــــز للرافعــــي  ،)٣٠٤،/٣(الوســــيط للغــــزايل : نظــــر ا) ٥(

 ).٧/٥١(املطلب للجويين ، �اية )٤/٣٢٨(



 

٤٢٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :الوكيل بالبيع: الموضع الرابع

فخـرج املبيـع مسـتحقا،  ]ب/١٨١[/ الذمـة وقبضـه وأقبضـه املوكـل يففإذا باع بثمن 

بـالثمن، ولـه أن يغـرم الوكيـل؛ ألنـه صـار مسـلما  ياملوكل فلـه مطالبـة املشـرت  أو معيبا فرده

  :للمبيع قبل أخذ مثنه، وفيما يغرمه وجهان

  .قيمة املعني: أحدمها

  .الثمن: وثانيهما

بـــالثمن، فــإذا أخــذه دفعـــه إىل  يوعلــى األول إذا أخــذ منــه القيمـــة طالــب الوكيــل املشــرت 

  .)١(الوكيل، واسرتد القيمة

  

املوكل والوكيل مجيعا، فإن شـرط فيهـا جعـل  أ�ا جائزة من جانيب :الحكم الرابع للوكالة

ميكــن خترجيــه علــى أن االعتبــار بصــيغ " :الرافعــيمعلــوم، فــإن عقــداها بلفــظ الوكالــة، قــال 

  انتهى  .)٢("العقود أو مبعانيها

إجـارة الزمــة مــن  يوقـد حكامهــا صـاحب البحــر وجهـني، فــإن عقـداها بلفــظ اإلجـارة فهــ

  .اجلانبني

  :والعقود أربعة أضرب

الزم من الطرفني كالبيع، وجائز منها كالشركة واملضاربة والوكالة، وجائز مـن أحـدمها  

 يكالرهن والكتابة، فهما جائزان من جهـة املـر�ن والعبـد، وخمتلـف فيـه وهـو السـبق والرمـ

  .)٣(مع احمللل والوكالة جبعل

                                  

وروضــــة الطــــالبني للنـــــووي ، )٥/٢٥٢(والعزيــــز للرافعــــي  ،)٣٠٤،/٣(الوســــيط للغــــزايل : انظــــر) ١(

 ).٧/٥١(، �اية املطلب للجويين )٤/٣٢٨(

  .)٥/٢٥٦( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

ــر) ٣( ــــــان ،)٦/٣٦( حبــــــر املــــــذهب للرويــــــاين  :     انظــــ ــراين والبي واألشــــــباه والنظــــــائر  ،)٦/٤٥٣( للعمــــ

مث عـــد منهـــا ." .العقـــود الواقعـــة بـــني اثنـــني علـــى أقســـام: "يقـــال الســـيوط .)٤٦٤ص( يللســـيوط

 .األربعة



 

٤٢٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :وينعزل الوكيل بأسباب

  :يعزل املوكل صرحيا أو ضمنا :ألولا

احلــال، كقولـــه عزلتـــك أو  يفأمــا الصـــريح، فــإذا صـــرح بقولـــه انعــزل إن كـــان حاضـــرا 

فسخت الوكالة، أو رفعتها، أو أبطلتها، أو أجرجته، أو صـرفته عنهـا، سـواء كـان التوكيـل 

أو  جــواب ســؤال اخلصــم، كمــا إذا ســألت املــرأة زوجهــا أن يوكــل بطالقهــا، يفابتــداء أو 

  بيع املرهون، يفخبلعها، أو املر�ن الراهن أن يوكل 

  .خماصمته فأجابه يفأو اخلصم خصمه أن يوكل 

غيبته انعزل إذا بلغه اخلـرب قطعـا، ويعتـرب فيـه اخبـار مـن تقبـل روايتـه، ال  يفوإن عزله 

  .)١(، كذا جزموا بهالكافر والفاسق والصيب

انعزالـــه قبـــل بلـــوغ اخلـــرب  يفروايتـــه، و  يفاخلـــالف املتقـــدم  الصـــيب يف أن يـــأيت يوينبغـــ

  :قوالن

أن احلكــــم هــــل يكــــون  يفأنــــه ينعــــزل، وبنامهــــا بعضــــهم علــــى اخلــــالف : أصــــحهما

صــلى اهللا عليــه وســلم،  منســوخا عــن املكلفــني قبــل بلــوغ خــرب النســخ إلــيهم إذا بلــغ النــيب

 يتـــه فينبغـــغيب يفينعـــزل : املســـألتني، فـــإن قلنـــا يفوهـــذا البنـــاء يأبـــاه اخـــتالف التصـــحيح 

  .)٢(للموكل إن شهد على العزل، فإن ادعاه بعد التصرف غري مقبول

  ؟وإذا سلم الوكيل السلعة وقد باعها قبل العزل، وقبل العلم فهل يضمنها

أبــو الطيــب رأيــت احملصــلني مــن مل يزيــدوا علــى بطــالن  قاضــيقــال ال: الرويــاينقــال 

بعــض أصــحابنا يف الكــالم مــع ورأيــت . ومل يتعرضــوا لــذكر الضــمان ]أ/١٨٢[/ التصــرف

  . )٣(املخالفني يسلم أنه يضمنها بالتسلم

                                  

أسىن املطالب لزكريا و  ،)٦/٤٥٤( للعمراين والبيان ،)٦/٥١٢( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ١(

  .)٢/٢٧٨( األنصاري

  .)٣/٣٠٥( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٣٧( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٢(

 .)٦/٣٧( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(



 

٤٢٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

فبأن خيرج املوكـل املوكـل فيـه عـن حمـل تصـرفه، كمـا إذا وكلـه ببيـع  وأما العزل الضمين

عبد، مث باعه هو أو وكيله لآلخر، أو أعتقه أو وهبه، وأقبضه أو كاتبـه، وكـذا لـو كـان لـه 

عـة، مث تـزوج هـو رابعـة ينعـزل املوكـل، فـإن مل تكـن قبول نكـاح راب يفثالث زوجات فوكل 

طالقهــا الطلقــة الثالثــة أو  يفولــو وكلــه . لــه زوجــة، أو كــان لــه واحــدة أو اثنتــان مل ينعــزل

ــيس لــه تطليقهــا إذا تزوجهــا ثانيــا بعــد زوج  الطــالق الــثالث مث فعــل هــو ذلــك انعــزل، ول

  .)١(ويظهر أن جيىيء فيها خالف عود احلنث. آخر

 يفمســــتحق القصــــاص عنــــه بعــــد أن وكــــل  ىإذا عفــــوالن املــــذكوران فيمــــا وأمــــا القــــ

  .)٢(استيفائه فاستوفاه الوكيل جاهال بالعفو فهما راجعان إىل صحة العفو ال االنعزال

  .تزوجيها فتزوجها مث طلقها ليس للوكيل أن يزوجها له يفولو وكله 

ولو فعل املوكل أو وكيله اآلخر مثل ما وكـل فيـه، ومل خيـرج حمـل التصـرف عـن واليتـه 

طـالق امرأتـه طلقـة، مث طلقهـا هـو  يفكمـا لـو وكلـه . مل يكن عزال، وينفذ تصرف الوكيل

أو وكيــل آخــر طلقــة، فــإن هلــذا الوكيــل أن يطلقهــا طلقــة ثانيــة، ســواء راجعهــا الــزوج مــن 

تطليقهـا ثالثـا فطلقهــا الـزوج أو وكيــل  يفوكــذا لـو وكلــه . لعـدةا يفاألوىل أم ال إذا كانـت 

  .آخر طلقة، وطلقها هذا ثالثا فإنه يقع عليها طلقتان، مكملة الثالث

وقـوع طالقـه قـوال  فـيولو طلقها هذا بعد أن انقضت عد�ا ووجد الزوج نكاحها ف

  .)٣(عود احلنث

يـده العـني  يفإن ادعـى مـن : يقاضـولو باع املوكل والوكيـل ومل يُعلـم السـابق، قـال ال

يـد أحـدمها  يف، وإن مل يكـن يال أعلـم أنـك اشـرتيت قبلـ السبق فالقول قولـه، حيلـف أين

  .مل يكن لواحد منهما حيلفه أنه السابق، بل يوقف إىل أن يقر أحدمها لآلخر

                                  

 .)٢/٢٧٨(أسىن املطالب لزكريا األنصاريو  ،)٥/٢٥٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

  .)١٠/٢١٩( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٦/٥١٦( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٢(

 .)٦/٤٦(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(



 

٤٢٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(بيعها عزل يفبيعه، وتزويج اجلارية املوكل  يفوإجياز املوكل 

  .)٢(ل ببيعها وجهانطحن احلنطة املوك يفو 

  .)٣(التوكيل وجه يفانعزاال، و  يوأما العرض على البيع وتوكيل وكيل آخر فال يقتض

  

  :عزل الوكيل نفسه :يالسبب الثان

، أو أخرجتهـا عـن الوكالـة، أو رددت الوكالـة يعزلت نفس: هو إما صريح بأن يقول

املتـــأخرين أنـــه إن  حاضـــرا أو غائبـــا، وعـــن بعـــض ]ب/١٨٢[/ فينعـــزل، ســـواء كـــان املوكـــل

بع وأعتق وطلق مل ينعزل برد الوكالة وعزله نفسـه، : كانت صيغة التوكيل فعل أمر، كقوله

  .)٥(ترتفع اإلباحة بذلك، واإلمام أورده احتماال )٤(كما ال

  .إشارة إليه، لكن مل ينقله عنهم قاضيكالم ال  يفالبسيط  يفو 

يــه، وهــو أن اإلباحــة ترتفــع املقــيس عل يفاملخالفــة  يوكــالم صــاحب املهــذب يقتضــ

  .)٦(بالرد وقد مر

بـــــأن يقـــــر مبـــــا وكـــــل فيـــــه لغـــــريه، خبـــــالف مـــــا لـــــو أبـــــرأ مـــــن عليـــــه احلـــــق،  )٧(والضـــــمين

                                  

 ،)١٠/٣١٤(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٣١( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ١(

 كفاية النبيه البن الرفعـةو  ،)٤/٣٣١( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٥( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

 .)٥/٦٦( النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٣١٤(

 كفاية النبيه البن الرفعـةو  ،)٤/٣٣١( للنوويروضة الطالبني و  ،)٥/٢٥٥( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

 .)٥/٦٦( النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٣١٤(

  .)ط(سقطت من  :ال )٤(

) ٥/٢٥٤( العزيـز للرافعـيو  ،)٦/٣٦(حبر املـذهب للرويـاينو  ،)٣/٣٠٥( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٥(

 .)١٠/٣٠٩( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٣٠( روضة الطالبني للنووي

 .)٣٥٦ص ( املهذب للشريازي  :     انظر) ٦(

 .العزل الضمين يأ )٧(



 

٤٢٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(فإنه ال ينعزل

  :فيه وجهان ؟االنعزال يوكل فيه هل يقتض ياملال الذ يفوتعدى الوكيل 

الثـــــوب  )٢(ال، وذلــــك حنـــــو اســــتخدام العبــــد ووطء اجلاريـــــة، ولــــبس الــــدالل: أصــــحهما

  .الدابة، ويكون وكيال ضامنا )٣(زحام، ال ركوب النخاس يفواالرتداء به، إال أن يكون 

  . )٤(وقال اإلمام أنه املذهب وقدم. نعم: وثانيهما

  :فيه وجهان آخران الغزايل يواملشهور أن إنكار الوكيل الوكالة عزل، وحك

  .إنه القياس: أنه ليس بعزل، وقال: أحدمها

اإلخفـــاء فلـــيس بعـــزل، وإال فهـــو  يفوصـــححه أنـــه إن قالـــه ناســـيا، أو لغـــرض : وثانيهمـــا

  .)٥(عزل

                                  

أسـىن املطالـب لزكريـا و  ،)١٠/٣٠٩( كفاية النبيه البـن الرفعـة ،)٥/٢٥٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

 .)٢/٢٧٨( األنصاري

مـا جعلـت لـه وقــد  -الـذي جيمـع بـني البَـيّـَعـني واالسـم الدَّاللــة والِداللـة والِداللـة أيضـاً  :الـدّالل )٢(

 ).٣/٤٣٤(املخصص البن سيده : انظر .تقدم أ�ا أجرة الدليل

. وأْخنَُسـهاَخنَْسـُت الدابـََّة أْخنُُسـها : تـَْغرِيـُْزَك ُمـؤخََّر الّدابـَِّة أو َجْنَبهـا ِبُعـوٍد أو َغـْريِه، يقـال: النَّْخسُ  )٣(

الذي كاَن قد أْعيا َفَصاَر  -رضي اهللا عنه  -َمجََل جابٍر  -صلى اهللا عليه وسّلم  -وَخنََس النَّيبُّ 

  .ال َميِْلُك رَأَسه

  .، وذلك ألنَّه يـَْنخُس الدابََّة لِتَـْنِشَط وُتْسرِع-بالكسر  -وُمسَِّي النَّّخاُس لذلك، وِفْعُله النَِّخاَسُة 

ــاع الّرقيــق؛ َعــَرّيب َصــحيٌح، واالْســمُ : النَّّخــاسُ  :وقــال ابــن دريــد بكســر  -النَِّخاَســُة والنََّخاَســُة : بـَّي

  .-النون وفـَْتِحها

 ).١/٢٠٣(العباب الزاخر  : انظر

 ).٧/٣٧(�اية املطلب للجويين : انظر) ٤(

 البــن الرفعــةكفايــة النبيــه و  ،)٣/٣٠٦( الوســيط للغــزايل ،)٧/٤٧( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ٥(

 .)٥/٦٦(النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٣١٩(



 

٤٣٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

أنــه انفــرد بنقلهمــا، وأن اإلمــام مل يــذكرمها، وإمنــا ذكــر مســألة إنكــار : الرافعــيوقــال 

  :فيها الوجهان ياملوكل الوكالة، وحك

  .)١(فالإن اعتمد الكذب كان عزال، وإال : ال يبعد أن يقال: و قال: األول

  .خرج املسألة على املسألة، وجيوز أن يكون اشتبهع عليه الغزايلفيجوز أن يكون 

  .التدبري بأن إنكار املوكل الوكالة عزل يف الغزايلو  قاضيوجزم ال

مل : أنــه لــو شــهد شــاهدان بتوكيــل رجــل فقــال الوكيــل )٢(ياحلســن اجلــور  وعــن شــرح أيب

يوكلىن، فـإن كـان الوكيـل املطالـب مل يكـن لـه أن يأخـذ بتلـك الوكالـة، وإن كـان املطلـوب 

وقد شهدا على قبوله ثبتت ولزمه اخلصومة، إال أن خيرج نفسه منها، وإن مل يكن يشهد 

  .الوكيل الوكالة ليس بعزلإنكار  يفعلى قبوله ختري بني القبول والرتك، وهذا صريح 

  

  :فرع

  :عزلت أحدكما ومل يعينه فوجهان: لو وكل اثنني، مث قال

  .أن لكل منهما أن يتصرف، ما مل يعلم أنه املعزول: أحدمها

  .)٣(أنه ليس لواحد منهما أن يتصرف حىت يبني للوكيل مراده: وأصحهما

عزلـت أكثـركم انعـزل سـتة، فـإذا عيـنهم هـل ملـن : ولو وكل عشرة علـى االجتمـاع، مث قـال

  .)٤(فيه وجهان ؟أن يتصرف يبق ]أ/١٨٣[/

                                  

  .)٥/٢٥٦( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

  .من تصانيفه كتاب املرشدو  ،)هـ ٣٠٠ت بعد (أبو احلسن اجلوري  )٢(

طبقــات . ر(وهـو الوحيــد الـذي وجــدنا العبـادي يف طبقاتــه يـنص علــى أنـه مــن أصـحاب الوجــوه 

  ).)٨٥(: العبادي

  .)٥/٦٥( النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٢٣٢( النبيه البن الرفعة كفاية  :     انظر) ٣(

ومل أجـد ترجيحـا  ،)١٠/٣١٨( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٦/٤١( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٤(

  .املسألة يفأو تصحيحا 



 

٤٣١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

املوكــل فيــه جبنــون، أو  يفخــروج الوكيــل أو املوكــل عــن أهليــة التصــرف  :الســبب الثالــث

  .)١(االنعزال يموت، أو فسق فيما العدالة فيه شرط، وذلك يقتض

  :وفائدة

أنــه وكيــل عنــه، وتــردد : الوكيــل ينعــزل مبوتــه انعــزال مــن وكلــه عــن نفســه علــى قولنــا: قولنــا

  .)٢(االنعزال باجلنون الزائل عن قرب يفصاحب التقريب 

ـــأن يكـــون امتـــداده حبيـــث ال يبطـــل املهمـــات، وال حيـــوج إىل  وضـــبط اإلمـــام حملـــه، ب

  .نصب قوام

  :االنعزال باإلغماء وجهان يفو 

  .)٣(، وقطع به أبو حممد أنه ينعزل بهالرافعيو  زايلالغعند : أظهرمها

  .)٤(هو ظاهر املذهب ال: قاضيموضع آخر، وقال ال يف الغزايلعند اإلمام و : وأظهرمها

أن اإلغماء إن اسـتمر حـىت مضـى عليـه وقـت صـالة  الروياينالشركة عن  يفوقد مر 

  .)٥(انفسخت الشركة، وإال فال

كل تصرف ال يصح مـن   يفانعزاله  يوالوكيل يقتضوطريان حجر السفه على املوكل 

صــحة توكيـــل  يفكتــاب احلجـــر ذكــر اخلـــالف   يف، وقـــد تقــدم الرافعــيالســفيه، كــذا قالـــه 

  .)٦(السفيه بالتصرفات، وال ينعزل فيما يصح فيه التوكيل، كقبول النكاح على الصحيح

ـــنقض تصـــ يوطريـــان حجـــر الفلـــس علـــى املوكـــل يقتضـــ رف انعـــزال وكيلـــه فيمـــا ال ي

                                  

  .)٣/٣٠٦( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٥٤( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ١(

 .)١٠/٢٣١(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٥/٢٣٦( للرافعيالعزيز   :     انظر) ٢(

  .)٥/٢٣٦( العزيز للرافعي ،)٣/٣٠٦( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٣(

  .)٥/٢٣٦( العزيز للرافعي ،كتاب الشهادات  يف) ٧/٣٠٣( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٤(

  .)١٠/٣١٢( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٥(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٦(



 

٤٣٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(االنعزال على األصح ياملفلس فيه، وطريانه على الوكيل ال يقتض

وطريان الرق كما إذا وكل حرا حربيا فاسُرتق، أو ذميـا فـالتحق بـدار احلـرب واسـُرتق  

  .)٢(كطريان السفه

وأما طريان السكر، فإن كـان بسـبب مبـاح فهـو كاإلغمـاء القليـل، وإن كـان بسـبب 

 قاضـيال يقع فهو كاإلغمـاء، كـذا قالـه ال: مل ينعزل، وإن قلنايقع طالقه : حمرم، فإن قلنا

  .)٣(ال يقع طالقه انعزل، وإال فال: إن قلنا: كتاب احلجر  يفهنا، وقال 

: يزول ملكـه انعـزل وكيلـه فيـه، وإن قلنـا: وأما الردة فإن طرأت على املوكل، فإن قلنا

املـال، وكـل مـا ال  يفحجـره كحجـر سـفه انعـزل وكيلـه : بعدم زواله وحجر عليه، فإن قلنـا

يســتقل بــه دون مــا ال يســتقل بــه مــع احلجــر، وإن قلنــا أنــه كحجــر مــريض مل ينعــزل، وإن 

  .املال دون غريه يفته كحجر سفه بطلت وكال: قلنا

وإن طــرأت علـــى الوكيـــل مل يبطـــل عنـــد اجلمهــور، وفيـــه وجـــه، وهـــو خـــارج علـــى أن 

  .)٤(حجره حجر سفه

  .ردة املوكل ال تبطل الوكالة كردة الوكيل: يوقال العراق

  :انعزاله طريقان فيولو وكل عبده، مث أعتقه أو باعه أو كاتبه ف

  :فيه ثالثة أوجه: أحدمها

 ]ب/١٨٣[/ صــــيغة اإلذن إن كانــــت وكلتــــك وحنوهــــا مل ينعــــزل، وإن كانــــتأن : ثالثهــــا

  .)٥(صيغة أمر، كبع أو اشرت انعزل

  ؟والوجهان املقابالن مبنيان على أن توكيل السيد عبده توكيل حمقق أو استخدام وأمر

                                  

  .)١٠/٣١٢( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ١(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٢(

  .)١٠/٣١٢( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٣(

  ).١٩/٣٤٠(املصدر السابق يف باب اإلقرار   :     انظر) ٤(

 .)٢/٢٧٠( أسىن املطالب لزكريا األنصاري، )٥/٦٥(النجم الوهاج للدمريي  :     انظر) ٥(



 

٤٣٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ــه، وإن قلنــا يتوكيــل حمقــق بقــ: إن قلنــا اســتخدام ارتفــع، وعلــى هــذا ال : األول حبال

  .)١(ولهيفتقر إىل قب

ذكـره اإلمـام عـن العـراقيني واستحسـنه أنـه إن كانـت بصـيغة الوكالـة وقر�ـا : والطريق الثاين

فتقــر إىل القبــول، ويــتمكن يمل يرتفــع، و  يوكلتــك ومل أكلفــك حبكــم ملكــ: بــالتخيري فقــال

العبــد مــن العــزل، وإن كانــت بصــيغة األمــر فــال، وإن أطلــق اإلذن فوجهــان، ومل يتعــرض 

املعايــاة  يف واجلرجــاين املــاوردياملســألة، لكــن صــحح  يفوال اجلمهــور للتصــحيح  الرافعــي

 عــــن ابــــن ســــريج، وصــــححه ابــــن أيب الرويــــاينالتحريــــر، وحكــــاه  يفاالنعــــزال، وقطــــع بــــه 

  .عصرون

إن مل ينعـزل بـالعتق فـالبيع : وجعل اإلمام مسألة البيع مرتبة على مسـألة العتـق وقـال

  .)٢(البيع وجهان فيأوىل، وإن عزلناه بالعتق ف

ارتفاع الوكالـة الوجهـان  فيولو وكل عبَد غريه بإذن سيده، مث باعه سيده أو أعتقه ف

  .)٣(عبده يفاألوالن 

  .)٤(جزم به األكثرون القطع ببقائها يلكن املذهب الذ: النوويقال 

 به حىت ال حيتـاج في، لكن لو أذن له مشرتيه فهل يكت)٥(إذا باعه بطلت: املاورديوقال 

  :فيه وجهان ؟إىل إعادة الوكالة

  وليس هذا خاليا من إشكال. الثاين: أصحهما

إن شـئت أن : اخلـالف مبـا إذا أمـر السـيد بالتوكيـل، فـإن قـال والعمـراين الروياينوخصص 

                                  

  .)١٠/٣١٢( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٣١( الطالبني للنوويروضة   :     انظر) ١(

روضـة الطـالبني  ،)٧/٥٣( �ايـة املطلـب للجـويينو  ،)٦/٥٠٦( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٢(

  .)١٠/٣١٢( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٣١( للنووي

 .املصادر السابقة  :     انظر) ٣(

  .)٤/٣٣١( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٤(

 .)٦/٥٠٦( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٥(



 

٤٣٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(يتوكل له فتوكل، وإال فال  تتوكل مث أعتقه أو باعه فال ينعزل قطعا

فيما  )٢(يعبده وعبد غريه يلزمه استئذان املشرت  يفالبيع  يفوحيث قلنا ببقاء الوكالة 

  .يفتقر فيه إىل إذن السادة، فإن مل يستأذنه عصى ونفذ تصرفه

  .)٣(وفيه احتمال: قال اإلمام

  

  :فروع يختم بها الباب

خيـار ا�لـس، أو خيـار  يفلو وكله بالبيع فباع ورد عليـه املعيـب بعيـب، أو فسـخ  :األول

  .له بيعه ثانيا على الصحيحبشرط مأذون فيه مل ميكن 

ومقتضـــــاه أن يكـــــون  ؟مســـــألة اخليـــــار علـــــى أن امللـــــك زال أم ال يفوبنـــــاه بعضـــــهم 

  .)٤(هذه الصورة يفأن له بيعه ثانيا : الصحيح

  

بــع عبــدك مــن زيــد بــألف وأنــا أدفعــه إليــك فباعــه منــه قــال ابــن : لــو قــال لغــريه :يالثــان

ــثمن اآلمــر دون املشــرت : ســريج  ]أ/١٨٤[/ ، كــذايغــرم رجــع علــى املشــرت ، فــإن ييلــزم ال

  .)٥(عنه واقتصر عليه الرافعينقله 

                                  

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٦/٤٥٧(للعمــراين والبيــان  ،)٦/٣٩( حبــر املــذهب للرويــاين  :     انظــر) ١(

)٤/٣٣١(. 

  ).الذي باعه(اللتزام أمر سيده األول ) املشرتي(أي ال بد من إذن السيد اجلديد  )٢(

نفــوذ التصــرف علــى إذنــه وحيتمــل أال يتوقــف " :ونصــه) ٧/٥٣( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ٣(

  انتهى ".وإن شرطناه

 كفاية النبيه البن الرفعـةو  ،)٤/٣٣٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٦( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(

)١٠/٢٤١(.  

ــر) ٥( روضــــة الطــــالبني و  ،)٥/٢٥٧( العزيــــز للرافعــــيو  ،)٦/٥٣٥( احلــــاوي الكبــــري للمــــاوردي  :     انظــ

 .)٤/٣٣٤( للنووي



 

٤٣٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

بعـه بــألف وهـو علـى دونـه فباعـه منـه لـزم الـثمن القائــل : ونقـل غـريه عنـه أنـه لـو قـال

  .)١(دون زيد، وحصل املبيع لزيد بغري مثن

  :عنه خمالف للقواعد من وجهني الرافعيوما نقله 

  .يغري إذن املشرت لزوم األلف ورجوعه به ب: أحدمها

، وقــد قــال شــيءومــن قضــى دينــه بغــري إذن غــريه ال يرجــع، فالصــواب أن ال يلــزم األمــر 

  .)٢(مل يصح إلزامه يَّ بع عبدك لفالن بألف عل: لو قال: األصحاب

دزنــه، فــإن   يَّ بـع هــذا لفــالن بــألف علــ: لــو قــال: املســألة فقــال املــاورديوقـد أوضــح 

 كـان مـوىلذمتـه، فـإن   يفللعقد صح، ويكون مشـرتيا لغـريه بـثمن  املتويلكان هذا املقابل 

عليــه أو أذن لــه وليــه كــان الشــراء لــه، والــثمن علــى العاقــد االضــامن، وإن مل يكــن كــذلك  

اشــرتيت لزيــد، ولــيس وكــيال لــه، وفيــه : كــان الشــراء للعاقــد علــى الصــحيح فيمــا إذا قــال

  .وجه أنه بطال

  :ن كان زيد هو العاقد فوجهانوإ

العــني لزيــد بــال مثــن، والــثمن علــى القائــل الضــامن، قالــه ابــن  أنــه يصــح، وتكــون: حــدمهاأ

  .سريج

  .أن البيع باطل: وأصحهما

ففعـل صـح عنـد ابـن سـريج،  يَّ بعه من زيـد بـألف عليـه ومخسـمائة علـ: فعلى هذا لو قال

  .وعلى زيد ألف، وعلى اآلمر مخسمائة

   .)٣(العقد باطل: وعلى الصحيح

مهالـه بيـان الصـحيح، إواقتصاره على قول ابن سريج، و  الرافعيوالعجب من  :النوويقال 

                                  

 .)٤/٣٣٤( روضة الطالبني للنووي ،)٦/٥٣٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ١(

 .)٤/٣٣٤( روضة الطالبني للنووي ،)٦/٥٣٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٢(

  .)٦/٥٣٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(



 

٤٣٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(مث حكايته الرجوع عن ابن سريج خمالف ملا نقله غريه عنه

  

  :وقوعه اآلن وجهان فيعبد فالن بدرامهك ففعل ف لو قال لغريه اشرت يل :الثالث

  .)٢(هنا أنه يقع له الرافعيجزم به  يالذ

  :حقيقة هذا العقد أوجه يفو 

أنـــه قـــرض فيـــه وكالـــة، فعلـــى هـــذا لـــو مل يعـــني الـــثمن مل يصـــح المتنـــاع اقـــرتاض : أحـــدها

  .ا�هول

  .هو وكالة فيه قرض فيجوز، وإن مل يذكر قدر الثمن: وثانيهما

  .أنه وكالة فيها هبة، فإن جعلناه فرضا رجع املأمور على اآلمر بالقيمة أو املثل: وثالثها

  .هبة فال رجوع: أنه إن شرط الرجوع رجع، وإال فال، وإن قلنا: وفيه وجه

  

املبيـع وبـدل الـثمن مـن مالـه مل يكـن لـه حـبس املبيـع إىل  يمىت قبض وكيل املشرت  :الرابع

  .)٣(استيفاء ما غرمه على االصحيح

  

خـذ هـذا واقـض بـه ديـن فـالن، : استيفاء من زيـد، وقـال زيـد لـه يفوكل رجال  :الخامس

كــون هــذا انعــزاال عــن الــرهن وجهــان تقــدما آخــر   فــيه، أو ادفعــه إليــه فأخــذ فموكلــ يعــين

اإلقبــاض،  يفعنــد اإلمــام أنــه ينعــزل، ويصــري وكــيال لزيــد  ]ب/١٨٤[/ أفقههمــا  :الــرهن

  .)٤(يد الوكيل، فلو تلف عنده فالدين باق حباله يففعلى هذا لزيد اسرتداده ما دام 

                                  

 .)٤/٣٣٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ١(

 .)٤/٣٣٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٥٨( زيز للرافعيالع  :     انظر) ٢(

 .)٤/٣٣٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٣(

كفاية النبيه البـن و  ،)٤/٣٣٥( روضة الطالبني للنوويو  ،)٧/٥٣( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٤(

 .)١٠/٢٣٦( الرفعة



 

٤٣٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

فهلـــك يكـــون مـــن ضـــمان  وقـــال احفظـــه يل فلـــو جـــاء بـــه إىل رب الـــدين: قاضـــيقـــال ال

  . احفظه يل: الدافع، خبالف ما إذا قال املالك للغاصب

  .ويظهر أن يضمنه الوكيل؛ ألنه أمسكه لرب الدين ال ملوكله: قلت

به فأخـذ كـان قبضـا للمالـك وبرئـت ذمتـه،  يطالبين يخذها عن الدين الذ: ولو قال زيد

  .وليس له االسرتداد

  :ء عن دين فالن فهذا حيتمل الوجهنيخذها قضا: ولو قال

  .)١(واملختار أنه يكون قبضاً لرب الدين: النوويقال 

  .)٢(ولو تنازع املوكل وزيد صدق زيد بيمينه

  

نفسـه لغـت نيتـه  ىالفقـراء فتصـدق ونـو  ىتصـدق بـه علـ :لو أعطاه ماال وقال :السادس

  .)٣(ووقعت الصدقة للدافع

  

رأس املال مـن مالـك وارجـع علـي، قـال ابـن  كذا، أو أدأسلم يل يف  : قال لرجل :السابع

  .يصح ورأس املال قرض عليه: سريج

  .ونقل الشيخ أبو حامد عن النص أنه ال يصح واختاره هو وصاحب العدة

 كـرأسـلف يل كـذا يف الذمـة، وأسـلمه يل يف  : ولـو قـال: وقـال. أبو العباس سهووما قاله 

  . )٤(ين من مالك ففعل صحاقض هذا الثمن ع: من طعام فلما مت قال

  

                                  

 .)٤/٣٣٥( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ١(

 .السابقاملصدر   :     انظر) ٢(

 .)٤/٣٣٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٦٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

ــر) ٤( ــــان  ،)٦/٦٩(حبــــر املــــذهب للرويــــاين  :     انظــ ــــا و  ،)٦/٤٤١(للعمــــراين والبي ــــب لزكري أســــىن املطال

  .)٢/٢٨١( األنصاري



 

٤٣٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

ــامن ــه علــ قــال اشــرت يل طعامــا، :الث اخلبــز  ىأنــه حيمــل علــ ىنــص الشــافعي رضــي اهللا عن

 ىاشـرت يل خبـزا حيمـل علـ :عتبارا بعرفهم وال جيـوز أن يشـرتي الشـعري، وهـو كمـا لـو قـالا

  .)١(خبز احلنطة دون خبز األرز

مل يصـــح التوكيـــل، إذ ال عـــرف عنـــدهم هلـــذا  )٢(ولـــو قـــال ذلـــك بطربســـتان: قـــال الرويـــاين

  .)٣(اللفظ

  

إن شـئت أن تـربئ : وكلتك بإبراء غرماء مل ميلك إبراء نفسه، فإن قـال: ولو قال: التاسع

  .)٤(نفسك ففعل ففيه اخلالف املتقدم يف توكيل املديون يف إبراء نفسه

 ىفعلـــ ل،الفقـــراء وإن شـــئت أن تضـــعه يف نفســـك ففعـــ ىفـــرق هـــذا املـــال علـــ :ولـــو قـــال

  .)٥(اخلالف املتقدم يف اإلذن يف البيع من نفسه

  

ولــو وكلــه أن : )٦(ىبــع هــذا مث هــذا يلزمــه رعايــة الرتتيــب، قــال يف الفتــاو : قــال: العاشــر

يسرتد مالـه مـن امرأتـه ويطلقهـا فطلقهـا أوال، نظـر إن كانـت غـري مانعـة للمـال يقـع، وإن  

  .)٧(يسرتد املال مل يقع حىت كانت مانعة

                                  

  .)٤/٣٣٧( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ١(

رب حبــر اخلــزر ذات ناحيــة بــني العــراق وخراســان بقــ بفــتح الطــاء والبــاء وكســر الــراء، :طربســتان )٢(

  .، وهي تقع يف مشال دولة إيران اليوممدن وقرى كثرية

  ).٢١٧ص (للقزويىن  آثار البالد وأخبار العباد   :     انظر

  .)٤/٧٤( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(

 .)٤/٣٣٧( الطالبني للنوويروضة و  ،)٥/٢٦٠( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(

 .نين السابقياملصدر   :     انظر) ٥(

قالـه : بعـد أن ذكـر الفـرع) ٤/٣٣٧(روضـة الطـالبني  يفقـال  يمل يبني َمن املقصود، لكن النوو  )٦(

  . القفال

 ).٤/٣٣٧(روضة الطالبني للنووي   :     انظر )٧(



 

٤٣٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 ]أ/١٨٥[ /لرجل يف زمـن القحـط اشـرت مـن هـذه الـدراهم خبـزا بكـذا: لو قالوكذا 

زمـن القحـط،  يفوبالباقى حلمـا مشـويا، فاشـرتى اللحـم أوال مل يصـح؛ القتضـائه الرتتيـب 

  .)١(وقال مرة أخرى إذا أطلق أوال وقع

  

إذا جعل للوكيل جعال على البيع فباع استحقه، وال يتوقف علـى تسـليم  :عشر يالحاد

إذا : يــده اســتحقه عليــه بــه أيضــا فقــال يفاملوكــل الــثمن، وال بقائــه حــىت لــو قبضــه وتلــف 

يــده  يفالـثمن أو إىل زيــد فلــك كـذا، خبــالف اخليــاط إذا تلـف الثــوب  بعـت وســلمت إيلَّ 

  . )٢(قبل تسليمه

بيع مستحقا فالظاهر أنـه ال يسـتحق اجلعـل؛ ألن البيـع مل ولو خرج امل: قاضيقال ال

  .يده يفينعقد وتلف 

  

ا وكلــه، فــإن و لــو شــهد لزيــد عــدالن عنــد احلــاكم أن عمــر : ياحلــاو  يفقــال  :عشــر يالثــان

نفســه صــدقهما جــاز لــه أن يعمــل بالوكالــة، ولــو رد احلــاكم شــهاد�ما مل مينعــه  يفوقــع 

قبول احلاكم شهاد�ما  مل جيز له العمل، وال يعين ذلك من العمل �ا، وإن مل يصدقهما

  .)٣(عن تصديقه

  

ــه أيضــا أنــه إذا ســأل وكيــل موكلــه أن يشــهد علــى نفســه بتوكيلــه، فــإن   :الثالــث عشــر في

كانت الوكالة فيما لو جحد املوكل ضمنه الوكيـل، كـالبيع والشـراء، وقـبض املـال، وقضـاء 

  .الدين لزمه

الوكيــل، كإثبــات احلــق، وطلــب الشــفعة، ومقامســة الشــريك مل وإن كانــت فيمــا ال يضــمنه 

  .)٤(يلزمه

                                  

 ).٧/٤٣(�اية املطلب للجويين   :     انظر )١(

 .)٤/٣٣٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٧٢( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

  .)٤/٣٣٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥٠٠و٦/٤٩٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

  .)٤/٣٣٧( روضة الطالبني للنوويو  ،)٦/٥٠٠( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٤(



 

٤٤٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

اجلاريـة أطأهـا ووصـفها، وبـنيَّ قيمتهـا  لو قال اشـرت يل: قال صاحب البيان :الرابع عشر

  .)١(فاشرتى من َحترم عليه، أو أخت من يطأها مل يقع للموكل

  

موصـوف، ومل يقيـده حبلـول وال تأجيـل فأسـلم  شـيء يفالسـلم  يفوكلـه  :الخامس عشـر

كـــذا   يفأســـلمت إليـــك : صـــحته وجهــان مبنيـــان علـــى مـــا لــو قـــال فـــيمــؤجال أو حـــاال ف

  .)٢(وفيه وجهان ؟أو تصح حاال ؟وأطلق هل تبطل

  

قــبض دينــه فقبضــه املوكــل معيبــا، ومل يعلــم بعيبــه، وجــاء الوكيــل  يفوكلــه  :الســادس عشــر

معرفــة املوكــل بالعيــب، مث علــم بـه فــرده فهــل يصــح قــبض  وقـبض اجليــد ممــن هــو عليــه قبـل

   ؟الوكيل عن املوكل

  .أنه يصح قبض املوكل يعند يقال والذ: الروياينقال 

ال مــن أصــله، وقــد أخــذ  )٣(ال يصــح؛ ألن الــرد بالعيــب انتقــاص مــن حينــه يوعنــد: قــال

  .)٤(الوكيل بعد براءة ذمته، فال يصح قبضه

ـــدين إذا قـــبض معيبـــا هـــل يفوالرأيـــان خمرجـــان علـــى خـــالف متقـــدم  / بيـــع أن ال

  ؟أو يقف ملكه على الرضى بالعيب ؟ميلك مبجرد القبض ]ب/١٨٥[

  .ما قاله والده ، وعلى الثاينقاضيجيىيء ما قاله ال: فعلى األول

  

                                  

 .)٤/٣٣٧،٣٣٨( روضة الطالبني للنوويو  ،)٦/٤٦٥( للعمراين البيان  :     انظر) ١(

  .ومل أقف على ترجيح أو تصحيح ،)١٠/٢٤٤( كفاية النبيه البن الرفعة  :     انظر) ٢(

وعنــدي أنــه ال جيــوز ألن الــرد بالعيــب انتقــاص : "حيــث قــال رويــاين،وهــو نــص ال ،مــن وقتــه يأ )٣(

  انتهى ."من الوقت ال من األصل وقد أخذ الوكيل ذلك بعد براءة ذمته فال يصح قبضه

 .)٦/٧٧( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٤(



 

٤٤١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

د شـراء ذلـك العبـ يفوكـل رجـال ببيـع عبـده، ووكـل رجـل آخـر هـذا املوكـل  :السابع عشر

  ؟من وكيله، أو أطلق األول فاشرتاه منه هل يصح

حيتمـل أن  يوالـذ: ينظر، فإن مل يقدر الثمن مل يصـح، وإن قـدره قـال: الروياينقال 

جيـــوز، كمـــا لـــو كـــان الوكيـــل عـــن املالـــك؛ الجتمـــاع الشـــرائط، وحيتمـــل أن ال جيـــوز؛ ألن 

  .عقد واحد يفإىل أن يكون موجبا قابال  يإجياب الوكيل إجياب املوكل حكما، فيؤد

يوضــحه أن ابـــن العــم لـــو أراد تــزويج موليتـــه فوكــل آخـــر بتزوجيهــا منـــه مل جيــز؛ ألنـــه 

إىل أن يكــون موجبــا قــابال، وعلــى هــذا لــو وكــل رجــال بتــزويج ابنتــه، مث وكــل رجــل  ييــؤد

  .)١(هذا األب بقبول نكاح ابنته من وكيله له ففعل فصحة النكاح حتتمل وجهني

  

أنــت حــر إن كنــت دخلــت الــدار : وكــل رجــال بإعتــاق عبــده فقــال الوكيــل :الثــامن عشــر

  :فيه وجهان ؟الفالنية، وكان دخلها، فهل يعتق

  .)٢(ال يعتق: أظهرمها

  

شـقص، ومل يبـني الـثمن فأخـذه الوكيـل بـالثمن،  يفطلـب الشـفعة  يفوكله  :التاسع عشر

األخذ؛ ألن الشفعة تؤخذ بالثمن قل  وجب أن يصح: الروياين قال. وهو أضعاف قيمته

  .)٣(أو كثر، فيكون مقيدا به

  

شــراء جاريــة وعتقهــا ففعــل، مث  يفلــو وكلــه : يقــال الشــيخ أبــو إســحاق العراقــ :العشــرون

 يفوجد باجلارية عيب، فإن كان ينقص قيمتهـا نقصـانا ال يتغـابن مبثلـه، فـإن كـان الشـراء 

ــثمن ويشــرت  ــه، ويأخــذ األرش نفســه، ويغــرم بــدل ال بــه جاريــة  يالذمــة وقــع لــه والعتــق عن

ـــع والعتـــق، وردت علـــى بائعهـــا،  ســـليمة ويعتقهـــا، وإن كـــان بعـــني مـــال املوكـــل بطـــل البي

                                  

   .)٦/٧٦،٧٧( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ١(

   .)٦/٧٧( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

   .)٦/٧٦( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٣(



 

٤٤٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

واشــرتى ســواها ســليمه وأعتقهــا، وإن كــان نقصــانا يتغــابن مبثلــه صــح البيــع ونفــذ العتــق، 

  .)١(ويأخذ األرش ويدفع للموكل

ــه جاريــة نظــر، فإنــه ال يســتقل بــالقبض مــن  يويغــرم بــدل الــثمن ويشــرت : قولــه يفو  ب

مــن كتــاب البيــع، وفيــه  آخــر القســم الثــاين يفنفســه، وقــد مــرت اإلشــارة إىل هــذا الفــرع 

  .آخر هناك شيء

  

كــر مـن طعــام   يف اسـلمها يل: ذمـة زيـد دراهــم فقـال يفلــو كـان لــه  :والعشـرون يالحـاد

  .صح وبرئت ذمته: ]أ/١٨٦[/ ابن سريج قال. ففعل

  . يده يفوإذا قبض الطعام كان أمانة 

 يف؛ ألن مـا يهذا سـهم منـه، وال جيـوز ذلـك علـى مـذهب الشـافع: "قال أبو حامد

  انتهى .)٢("الذمة ال يتعني إال بقبض

قــال  وتلــف يف يــده�ــا طعامــا فاشــرتاه وأنقــد الــثمن وقــبض الطعــام،  اشــرت يل: ولــو قــال

يـربأ مــن الـدراهم ويصــري كأنـه وكــل البـائع بقبضــها منـه وإن مل يكــن : الفتــاوى يف قاضـيال

  .)٣(معيبا

وهــو يــرد علــى مــا تقــدم أن الوكيــل يشــرتط تعيينــه، والظــاهر أنــه فرعــه علــى قــول ابــن 

  .سريج

  

جاريـة بكـذا ففعـل وأدى الـثمن مـن عنـده بنيـة  اشـرت يل: لو قال لغريه :والعشرون يالثان

  :على املوكل به ثالثة أوجه رجوعه فيالرجوع، ف

                                  

  ).٤/٣٣٨(روضة الطالبني للنووي   :     انظر )١(

  .)٦/٧٤( حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

  .)٢٢٤ص( ،)٢٩٥(حسني مسألة رقم  يفتاوى القاض  :     انظر) ٣(



 

٤٤٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(ستئذان مل يرجع، وإال رجعأنه إن أمكن اال :ثالثها عن ابن سريج

: بغـــري أمـــره قـــالاحلقيقـــة كمـــا لـــو ضـــمن بـــأمره، وأدى  يفوهـــذا : قاضـــيقـــال ال

  .واألصح أنه ال يرجع؛ ألنه مل يأمره بدفع الثمن

  

  .لو أمره بشراء دار فاشرتى خربة مل يصح :الثالث والعشرون

وإن أمــره بشــراء ســيف فاشــرتى نصــال بقبضــته دون غمــده صــح، وإن اشــرتاه بغـــري 

  .)٢(قاضيمقبض، فإن كانت عادة أهل البلد أ�م يبيعون كذا صح، وإال فال، قاله ال

  

واشــرت جاريــة صــفتها كــذا  بعهــا مبصــر: دفــع بضــاعة إىل رجــل وقــال :الرابــع والعشــرون

ففعل ال جيـب عليـه نقـل اجلاريـة إىل بلـد املوكـل، بـل هـو كـاملودع بتسـلمها إىل احلـاكم أو 

أمني، وكذا لو نقلها بعض الطريق، وال جيب عليه بيع البضـاعة وال شـراء اجلاريـة، فـإن مل 

  .)٣(مامواإل قاضييشرت فليس له رد الثمن؛ ألنه مل يأمره به، فإن رده ضمنه، قاله ال

ولو ردها إىل تلـك البلـدة بغـري إذن ر�ـا وباعهـا صـح البيـع إن مل يكـن : البغويقال 

  .)٤(الطريق ضمنها يفرد إىل املالك، ولو تلفت 

  

                                  

  .بني أيدينا الكتب اليت يفمل أقف على هذا الفرع  )١(

  ).٣/٢٨٥(الوسيط للغزايل   :     انظر )٢(

  ).٧/٤٥(�اية املطلب للجويين   :     انظر )٣(

 ).٤/٢٢٥(التهذيب للبغوي   :     انظر )٤(



 

٤٤٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  الموكل فيه  فيتنازع الوكيل والموِكل  في: الباب الثالث

  :مواضع يفوذلك 

  :صفا�ا يفأصل الوكالة أو  يفالتنازع  :األول

  .كذا فأنكر صدق املنكر بيمينه  يف وكلتين: فإذا قال

ببيـع الكـل أو  وكلتـين: بعض الكيفيـات أو املقـادير، كمـا لـو قـال يفوكذا لو اختلفا 

ـــل ببعضـــه، أو قـــال: ]ب/١٨٦[/ شـــرائه فقـــال  يفبـــل حـــاال، أو : ببيعـــه نســـيئة فقـــال: ب

  .)١(ذلك كله وحنوه قول املوكل يفبل بعشرة، فالقول : شرائه بعشرين فقال

  

  :ويتفرع على ذلك فرعان

األجــل  يفمل آذن لــك : كنــت مأذونــا فيــه، وقــال املوكــل: إذا بــاع بالنســيئة وقــال: األول

  .)٢(البيع نسيئة يفصدق بيمينه، فيحلف أنه ما أذن له 

  .أنه حيلف أنه ما وكله إال بالبيع نقدا: هريرة وعن ابن أيب

  :إما أن يعرتف بأن البائع وكيل أو ال يمث املشرت 

أن يعرتف �ا، فإن صدق املوكل فالبيع باطل، فـريد املبيـع إن كـان باقيـا،  :الحالة األولى

، وقرار الضمان عليه لتلفـه يوإن تلف، فإن شاء املوكل غرم الوكيل، وإن شاء غرم املشرت 

  .يده، فإن غرم الوكيل رجع به عليه يف

الوكيـل فـالقول قـول  يولو كان دفع الثمن إىل الوكيل اسرتده منه، وإن صدق املشـرت 

املوكل مع ميينـه، فـإذا حلـف أخـذ املبيـع إن كـان باقيـا، وبدلـه إن كـان تالفـا ممـن شـاء مـن 

وكانت القيمة أكثر، بأن كانـت قيمتـه يـوم تلفـه أكثـر  ي، فإن غرم املشرت يالوكيل واملشرت 

ف مـن قيمتـه يـوم بيعـه نسـيئة مل يرجـع بالزيـادة علـى الوكيـل علـى الصـحيح، هـذا إذا اعـرت 

                                  

 .)٤/٣٣٨( روضة الطالبني للنوويو  ،)٣/٣٠٧( الوسيط للغزايل  :     انظر) ١(

 روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٥/٢٦٣( العزيـــــز للرافعـــــيو  ،)٣/٣٠٧( الوســـــيط للغـــــزايل  :     انظـــــر) ٢(

 .)٥/٦٦( النجم الوهاج للدمرييو  ،)٤/٣٣٨(



 

٤٤٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .التأجيل يفاعتمدت على قوله : بوكالته وقال

  .أو غريه مل يرجع به قطعا يالتأجيل مساع يفعلمت بأنه أذن : فإن قال

احلــالني، وإن نكــل املوكــل  يفوإن غــرم األقــل مل يرجــع مبــا زاد مــن القيمــة عــن الــثمن 

علــى  ولــو أجــاز املوكــل البيــع فكــذا احلكــم. العلــم، وأقــر بيــده فــيعلــى ن يحلــف املشــرت 

  .)١(اجلديد

صــــحته  يفهريــــرة  القــــدمي، وخــــرَّج ابــــن أيب يفوكــــذا علــــى الصــــحيح : املــــاورديقـــال 

  .)٢(القدمي، فيخري املوكل بني إمضاء العقد بالثمن وفسخه، وأنكره الباقون يفوجهني 

  

ال أعـرف البـائع وكـيال، فيحتـاج املوكـل إىل إقامـة بينـة : أن ينكرهـا ويقـول :الحالة الثانيـة

 فـيبيمينه علـى ن يبامللك أو بإقرار البائع له قبل البيع به، فإن مل يكن بينة صدق املشرت 

العلم بالوكالة من جهته إن ادعى املوكل علمـه بالوكالـة، وال يقبـل قـول الوكيـل عليـه، فـإن 

ه، وإن نكـل ردت اليمـني علـى املوكـل، فـإن حلـف قضـى بـبطالن يـد يفحلف أقـر املبيـع 

املوكـل عـن  ]أ/١٨٧[/ ونيـده، وبكـ يففيقر العني  يالبيع، وإن نكل فهو كحلف املشرت 

  .)٣(خماصمة الوكيل يفال مينعه من احللف  يخصومة املشرت  يفعني الرد 

العلـم بالوكالـة   فـيعلى ن يالتأجيل، وحلف املشرت  يفوإذا حلف املوكل أنه مل يأذن 

مثــل أو قيمــة، جزمــوا بــه، ومل خيرجــوه علــى  يفكــان للموكــل مطالبــة الوكيــل ببــدل املبيــع 

تغرميـه  يفأحد الطريقني فيما إذا بـاع شـيئا وسـلمه ملشـرتيه مث أقـر بـه لغـريه، أن  يفالقولني 

قني، قيمتــه للمقــر بــه قــول الغــرم باحليلولــة القوليــة، والظــاهر أ�ــم فرعــوه علــى أصــح الطــري

  .وأصح القولني

  .أنه هل حيط من القيمة قدر ما يتغابن الناس به يفإىل ختريج خالف  قاضيوأشار ال

                                  

  .)٥/٢٦٣،٢٦٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

 .)٦/٥٥٤( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٢(

  .)٥/٢٦٤( للرافعيالعزيز و  ،)٦/٥٥٤( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر )٣(



 

٤٤٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

بالثمن إال بعد احللول، فإذا حل، فإن أصر عـل ادعـاء  يمث الوكيل ال يطالب املشرت 

ــثمن، فــإن كــان مثــل القيمــة أو أقــل فــذاك، وإن كــان  ياإلذن فلــه مطالبــة املشــرت  بكــل ال

يــد املوكــل بزعمــه واملوكــل ينكرهــا فهــل يرفعهــا إىل احلــاكم أو حيفظهــا أو  يفيــادة أكثــر فالز 

  .)١(اإلقرار إن شاء اهللا تعاىل يف فيه ثالثة أوجه تأيت ؟يتخري بينهما

  ؟هل إذا مل جيعل إنكار الوكالة عزال: وقال اإلمام

قـد فإن جعلناه عـزال فالوكيـل يطالـب بقـدر مـا غـرم؛ ألنـه إن كـان مـن جـنس حقـه ف

 يفظفر به فيأخذه، وإن كان من غـري جـنس حقـه يأخـذه أيضـا، وال خيـرج علـى اخلـالف 

  .)٢(الثمن، وال مينع الوكيل منه يالظفر بغري اجلنس؛ ألن املوكل هنا ال يدع

  .)٣(واملذهب املشهور خيرجه على ذلك اخلالف: الرافعيقال 

إال بأقــل  ياملشــرت وإن رجــع الوكيــل وكــذب نفســه وصــدق املوكــل مل يكــن لــه مطالبــة 

  .)٤(األمرين من الثمن أو القيمة

  

شـرائها �ـا، وقـال  يفاشرتى الوكيل جارية بعشرين وزعم أن املوكل أذن لـه  :يالفرع الثان

شرائها بعشرة صدق املوكل بيمينه، فإن حلف فإمـا أن يكـون الشـراء  يفاملوكل إمنا أذنت 

العقـد أن املـال للموكـل  يفه، فـإن ذكـر الذمـة، فـإن كـان بعـني مالـ يفبعني مال املوكـل أو 

كنــت اشــرتيت لفــالن، فــإن : والشــراء لــه فهــو باطــل، وإن مل يــذكره فيــه، بــل قــال بعــده

صدقه البائع فكذلك، وعلى البائع رد الـثمن، وكـذا لـو ثبـت أنـه أقـر قبـل الشـراء أن هـذا 

  .)٥(املال لفالن اشرتى له به هذه اجلارية

                                  

  .)٥/٢٦٤( العزيز للرافعيو  ،)٦/٥٥٢( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ١(

  .)٧/٤٧( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٢(

  .)٥/٢٦٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

  .)٥/٢٦٤( العزيز للرافعيو  ،)٦/٥٥٢( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٤(

 روضـــــة الطـــــالبني للنـــــوويو  ،)٥/٢٦٤( العزيـــــز للرافعـــــيو  ،)٣/٣٠٧( الوســـــيط للغـــــزايل  :     انظـــــر) ٥(

 ).١٠/٣١٩( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٤/٣٣٨(



 

٤٤٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

اشـرتى  يبينة على أن الثمن الـذ ]ب/١٨٧[/ الوكيل وكذلك لو أقام: الروياينقال 

  .)١(به ملك موكله

العلـم بالوكالـة، إن ادعـى  فـياشـرتيت لنفسـك حلـف علـى ن: وإن كذبه البائع وقال

الوكيل علمه بذلك، وحكم بصحة الشراء للوكيل ظاهرا، ويسلم الثمن املعني إىل البـائع، 

  .)٢(وغرم الوكيل بدله للموكل

إســناد العقــد إليــه بطــل أيضــا،  يفالذمــة، فــإن مســاه أو صــدقه البــائع  يفوإن اشــرتى 

تســميته، فهــل يبطــل مــن أصــله أو يصــح  يفأنــت بطــل : إضــافته إليــه وقــال يفوإن كذبــه 

، وبنامهـا فيـه وجهـان سـبق ذكرمهـا، أظهرمهـا الثـاين ؟ويقع للوكيل كما لو اقتصر علـى النيـة

  ؟)٣(هذه احلالة أو ال يفثمن على أن املوكل هل يكون ضامنا لل املاوردي

صـحة اإلسـناد  يفجريان الـوجهني بـني أن يصـدقه البـائع  يفوال فرق : يوقال احملامل

  .)٤(أو يكذبه

املخالفـــة، فـــإ�م مل يفرقـــوا فيهـــا بـــني أن  يفوهـــو مقتضـــى القاعـــدة املتقدمـــة : قلـــت

احلســـــــني  )٥(إطـــــــالق العـــــــراقيني والقاضـــــــيني ياإلســـــــناد أو يكذبـــــــه ويقتضـــــــ يفيصـــــــدقه 

  .)٧(فرق هنا الرافعي، لكن )٦(املاورديو 

                                  

  .)٦/٤٦(حبر املذهب للروياين ،)٦/٥٤٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ١(

 النجم الوهاج للـدمرييو  ،)٤/٣٣٨( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٦١( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

)٥/٦٧(.  

   .)٦/٥٤٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

كفايـة النبيـه البـن و  ،)٦/٤٦(حبـر املـذهب للرويـاين ،)٦/٥٤٥( احلاوي الكبري للمـاوردي  :     انظر) ٤(

  .)١٠/٢٨٩( الرفعة

  .يوالقاض )ط(يف  )٥(

   .)٦/٥٤٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٦(

  .)٥/٢٦١( العزيز للرافعي  :     انظر) ٧(



 

٤٤٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

وإن مل يسمه لكن نواه كانـت اجلاريـة للوكيـل والشـراء لـه ظـاهرا إن كذبـه البـائع، وال 

  .يقبل قوله عليه

الذمــة وقــع للوكيــل، ومل يفرقــوا بــني  يفواإلمــام القــول بأنــه إذا اشــرتى  الفــوراينوأطلــق 

  .)١(أن يصرح بالسفارة أم ال، وال بني أن يصدق البائع الوكيل أو يكذبه

الشـراء، وحكمنـا بصـحته ووقوعـه للوكيـل  يفوحيث حلـف املوكـل علـى أنـه مل يـأذن 

 يفظاهرا يغرم الوكيل للموكل ماله إن كان أقبض الثمن، فإن مل يكن أقبضه وكان الشراء 

الوكيـل الـثمن مـن مالـه للبـائع،  ية مل ينفذ فيه مال املوكـل، بـل يسـرتده املوكـل، ويـؤدالذم

  .)٢(يد الوكيل وهو يزعم أ�ا للموكل يفوعلى كل حال تبقى اجلارية 

مثــل هــذا يرفــق احلــاكم بــاألمر للمــأمور، ويقــول  يفجيــب : يقــال الشــافع: قــال املــزين

قد : ، ويقول اآلخر له)٣(د بعتها له بعشرينقل إن كنت أمرته أن يشرتيها بعشرين فق: له

  .)٤(قبلت ليحل له الفرج

قال األصحاب يتلطف احلاكم ظاهرا أو باطنا، فإن فعـل ذلـك حصـل الغـرض، وال 

  .جيعل هذا إقرارا على النص

ذمتــه، وإن كانــت تالفــة جــاءت  يفمث إن كانــت العشــرين باقيــة فلــه أن يعينهــا عمــا 

  .)٥(أقوال التقاص

                                  

ــر) ١( ــــة املطلــــب للجــــويين  :     انظــ ــــة النبيــــه البــــن الرفعــــةو  ،)٧/٤٧( �اي الــــنجم وو  ،)١٠/٢٨٩( كفاي

  .)٥/٦٧( الوهاج للدمريي

 .)٤/٣٤١( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٦٣( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

 ".ِبِعْشرِينَ  ْل ِبْعته إيَّاَهاإْن ُكْنت أََمْرته َأْن َيْشَرتِيـََها بِِعْشرِيَن فـَقُ : "نص املختصر )٣(

 ".ُج َولَِمْن يـَْبَتاُعُه ِمْنهُ لَِيِحلَّ َلُه اْلَفرْ : "قال املزين .)٢١٠ص( خمتصر املزين  :     انظر) ٤(

روضـــة و  ،)٦/٦٤(حبـــر املـــذهب للرويـــاينو  ،)٥٤٥و٦/٥٤٤( احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي  :     انظـــر) ٥(

 .)٤/٣٣٩( الطالبني للنووي



 

٤٤٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

 يفقبضــتها أو ببــدهلا مل يثبــت للموكـــل  ]أ/١٨٨[/ بعتهــا بالعشــرين الــيت :ولــو قــال

شـرائها بالعشـرين  يفإن كنت أذنت لك : ، وإن علق البيع باإلذن فقالشيءذمة الوكيل 

  :فقد بعتكها بعشرين فوجهان

  .وهو ظاهر النص أنه يصح: أصحهما

كاذبــا، فـإن كــان الشــراء بعــني وإن أىب املوكـل البيــع تنجيــزا وتعليقــا، فـإن كــان الوكيــل  

باقيــة علــى ملــك البــائع، فــال حيــل لــه وطئهــا وال التصــرف فيهــا ببيــع وال  يمــال املوكــل فهــ

  .)١(وغريه

ــــال  ــــه بيعهــــا بنفســــه أو باحلــــاكم؛: املتــــويلوق ذ مــــال املوكــــل بغــــري ألن البــــائع أخــــ ل

اغرمـه إن كـان رد مال املوكـل، و : استحقاق، وقد غرم الوكيل للموكل، فله أن يقول البائع

  .)٢(ماله يه تالفا، لكن يعذر ذلك باليمني، فله أخذ حقه من اجلارية اليت

  .الذمة كان له وطئها والتصرف فيها؛ لوقوع الشراء له يفوإن كان الشراء 

  :وإن كان الوكيل صادقا فطريقان

  :فيه أوجه: أحدمها

 يبـل هـ التصـرف فيهـا  فلـيس لـه وطئهـا وال أن الوكيل ال ميلك اجلارية باطنـا،: أصحهما

للموكل، والوكيل ظـافر بغـري جـنس حقـه، كمـن لـه علـى رجـل ديـن تعـذر اسـتيفاؤه وظفـر 

  .مباله

  .يده أبدا يفوالصحيح أنه جيوز أن يأخذ منه قدر حقه، وعلى القول مبنعه يبقى 

ـــول اإلصـــطخر : وثانيهـــا ـــه ميلكهـــا باطنـــا، فيحـــل لـــه وطئهـــا وكـــل تصـــرف، ونســـبه  يق أن

، ومهــا يلتفتــان علــى أن الشــراء يقــع لــه، مث ينصــرف إىل املوكــل، )٣(يمنــاطبعضــهم إىل اإل

                                  

، وروضـــة )٦/٦٤(، وحبـــر املـــذهب للرويـــاين)٥٤٥و٦/٥٤٤(احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي   :     انظـــر) ١(

 ).٤/٣٣٩(الطالبني للنووي 

 .عن املتويل ينقله النوو  ،)٤/٣٣٩( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٢(

  =       عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم األمناطي البغدادي األحول أحد أئمة الشافعية )٣(



 

٤٥٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(ويقع أوال للموكل

ومـــنهم مـــن بنامهـــا علـــى الـــوجهني فيمـــا إذا ادعـــى علـــى غـــريه أنـــه اشـــرتى منـــه داره، 

إن كنـت اشـرتيت : أن يقـول يويستحق مثنها عليه فأنكره وحلـف فإنـه يسـتحب للمشـرت 

البيـع يبيعهـا ويأخـذ مثنهـا  يفقد فسخت البيع، ويقبل البائع الفسخ، فإن مل يفعل فمدع

 يكإفالسـه يقتضـ  يعلى قول بدال عن اليمني، وعلـى قـول ميلكهـا، ويكـون إنكـار املشـرت 

  .الرجوع إىل عني املبيع

را وباطنــا، وإن كــذب نفســه أن الوكيــل إن تــرك خماصــمة املوكــل فاجلاريــة لــه ظــاه: والثالــث

  .)٢(وإن مل يرتكها فال

الظفـر بغـري اجلـنس، وهـل يباشـر  يفالقطع باألول، وعلى هذا جيـىيء فيـه اخلـالف : الثانية

  :فيه اخلالف ؟أو يرفع األمر للحاكم ؟البيع بنفسه

  .)٣(أنه له بيعه بنفسه: واألصح هنا

اخلـالف، ويقطـع بـأن  ]ب/١٨٨[/ إىل أنـه ال جيـىيء فيـه ذلـك الغزايلومال اإلمام و 

  .)٤(له أخذه من مثنه استقالال

يــده، أو تــرد علــى  يفوحيــث قلنــا  لــه بيُعهــا وزادت قيمتهــا علــى العشــرين فالزيــادة تــرتك 

                                                                                          

  .والربيع وأخذ عنه أبو العباس ابن سريجأخذ الفقه عن املزين . يف عصره  =

وعليــه تفقــه ابــن ســريج واإلصــطخري وابــن خــريان ومنصــور  :قــال الســبكي يف الطبقــات الكــربى

  .التميمي وابن الوكيل وهذه الطبقة العليا

 .)١/٨٠(شهبة ي طبقات الشافعية البن قاض  :     انظر .مات يف شوال سنة مثان ومثانني ومائتني

  .)٤/٣٤٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٦/٦٥( هب للروياينحبر املذ  :     انظر) ١(

  .املصدرين السابقني  :     انظر) ٢(

  .)٧/٤٧( �اية املطلب للجويينو  ،نين السابقياملصدر   :     انظر) ٣(

  .)٣/٣١٣( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٤٧( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٤(



 

٤٥١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(فيه ثالثة أوجه ؟املصاحل يفاملوكل، أو يدفعها لإلمام ليصرفه 

ليس له بيعها وأخذ حقه مـن : ذمة املوكل، فإن قلنا يفله  يوإن نقصت عنها فالباق

فيـــه  ؟يـــده يفمثنهـــا فاحلـــاكم ينـــزع اجلاريـــة منـــه وحيفظهـــا حفـــظ مـــال ضـــائع، أو يرتكهـــا 

  .)٢(الفرع األول يفالوجهان اللذان 

  .فيه وجهان ؟ولو أقام الوكيل بينة مبا ادعاه لزم الشراء املوكل، وهل حيل له وطئها

الشـراء بعشـرين، وال  يفاإلذن  فـيمل تسمع؛ أل�ا تشهد علـى ن وإن أقام املوكل بينة

  .)٣(سبيل إىل معرفته

ولو أقر املوكل باإلذن بعد اإلنكار وحلف لـه قطعـا جلـواز نسـيانه، وإذا أنكـر ونكـل 

  .)٤(عن اليمني وحلف الوكيل

  .احلكم كما لو قامت عليه البينة: الطربي قاضيقال ال

  

  :فرع

ــذاشــرتى جاريــة ملوكلــه  شــرائها جاريــة غــري هــذه فــالقول  يفأذنــت  يفقــال املوكــل ال

ــــة املشــــرتاه  ــــت اجلاري ــــف بقي ــــإن حل ــــه، ف ــــل، واحلكــــم كمــــا مــــر  يفقول ــــد الوكي الفــــرع  يفي

  .)٥(املتقدم

                                  

كـــان أكثـــر فالزيـــادة يف يـــده للموكـــل بزعمـــه   وإن): "٤/٣٤١(يف روضـــة الطـــالبني قـــال النـــووي  )١(

واملوكــل ينكرهــا فهــل حيفظهــا أم يلزمــه دفعهــا إىل القاضــي فيــه خــالف مــذكور يف مواضــع مث إن  

كــــان مــــا أخــــذه مــــن جــــنس حقــــه فــــذاك وإال فعلــــى اخلــــالف الســــابق كــــذا قالــــه اجلمهــــور وهــــو 

  انتهى". املذهب

 .نين السابقياملصدر   :     انظر )٢(

الــنجم الوهــاج و  ،)٦/٦٤(حبــر املــذهب للرويــاينو  ،)٦/٥٤٥( الكبــري للمــاوردياحلــاوي   :     انظــر) ٣(

 .)٥/٤٦( للدمريي

 .)٦/٦٥(حبر املذهب للروياينو  ،)٦/٥٤٦( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٤(

  =                        ،)٣/٣٠٨( الوسيط للغزايلو  ،)٧/٤٤( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٥(



 

٤٥٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

غــري  يقبــل نكاحهــا لــه هــ أن يقبــل لــه نكــاح امــرأة، فــادعى أن الــيت يفولــو أذن لــه 

أو  ؟املأذون فيها بطل النكاح قطعا، فلو كان الوكيل ضمن املهر غرمه، وهل يلزمـه مجيعـه

  .)١(فيه وجهان ؟نصفه

  

  :التصرف المأذون فيه في يالنزاع الثان

فإذا ادعى الوكيل أنه فعل مـا أذن لـه فيـه مـن بيـع، أو شـراء، أو إعتـاق، أو هبـة، أو 

مل يفعلــه بعــد، فــإن : حنــوه وأنكــر املوكــل فقــالصــلح، أو نكــاح، أو طــالق، أو إبــراء أو 

جرى هذا االختالف بعد انعزال الوكيل مل يقبـل قولـه، وحيتـاج إىل البينـة، وإن جـرى قبلـه 

  :فقوالن

، والشــيخ الرويــاينو  الطــربيالقــول قــول الوكيــل بيمينــه، وصــححه القاضــيان : أحــدها

  .)٢(، لكن نسب إىل ابن سريج، وهو منصوصيأبو عل

هـــو األقـــيس، وأرجحهمـــا عنـــد ابـــن احلـــداد : وســـليم يعـــة مـــنهم البنـــدنيجوقـــال مجا

  :أن املصدق املوكل، فيه أوجه: واألكثرين، وجزم به ابن كج

أن ما يستقل به الوكيل، كالطالق والعتـاق واإلبـراء يقبـل قولـه فيـه مـع : آخر أحدها

  .)٣(ميينه، وما ال يستقل به كالبيع حيتاج فيه إىل البينة

                                                                                          

  ).٤/٣٤٠( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٦٣( للرافعيالعزيز و   =

فـالقول قولـه، فـإن .. اليت أذنـت يف شـرائها جاريـة غـري هـذه: لو اشرتى جارية ملوكله فقال املوكل  

الـنجم   :     انظـر  :     انظـر  .حلف بقيت اجلارية املشرتاة يف يد الوكيل، واحلكم كما مر يف املسـألة قبلـه

 ).٥/٦٩(الوهاج  للدمريي 

  .ويلزمه مجيع املهر ).٥/٦٩(النجم الوهاج للدمريي  :     انظر) ١(

ا�مـــوع تكملـــة و  ،)١٠/٢٩٢( كفايـــة النبيـــه البـــن الرفعـــةو  ،)٣/٣١٠( الوســـيط للغـــزايل  :     انظـــر) ٢(

  .)١٤/١٤٦( املطيعي

  .)١٠/٢٩٢( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٣/٣١٠( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٣(



 

٤٥٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

كــالطالق والعتــاق،  ]أ/١٨٩[/ ن مــا كــان لإلقــرار بــه كإيقاعــه يقبــل قولــه فيــهأ: وثانيهــا

: القــبض أو اإلقبــاض، فقــال يفخبــالف مــا ال يكــون اإلقــرار بــه كإيقاعــه، كمــا إذا وكلــه 

ــــذلك،  قبضــــت أو أقبضــــت فــــال يقبــــل قولــــه فيــــه؛ ألن اإلقبــــاض والقــــبض ال حيصــــالن ب

 املـاورديقبلـت، فإنـه ال يسـتقل بـه؛ لتوقفـه علـى القبـول، وهـذان نسـبهما : وخبالف قولـه

  .)١(إىل ابن سريج

دى املوكــل أنــه إن ابتــدأ الوكيــل بــدعوى التصــرف قبــل قولــه، وإن ابتــ: قاضــيثالثهــا عــن ال

  .)٢(باإلنكار قبل قوله، واستبعده اإلمام

ولـــو كــــان جعــــل لــــه جعــــال علــــى التصــــرف ووقــــع االخــــتالف بســــبب اجلعــــل، قــــال 

 يفاجلعــل بيمينـــه، وال يثبــت إال ببينـــة، ســواء قبلنـــا قولـــه  يفالقـــول قــول املوكـــل : املــاوردي

  .)٣(التصرف أم ال

كنــت عزلتــك قبلــه، وقــال وقــوع التصــرف، لكــن قــال   يفولــو صــدق املوكــل الوكيــل 

انقضـت : راجعـت قبـل انقضـاء العـدة، وقالـت: الوكيل بل بعده، فهو كما لـو قـال الـزوج

  .)٤(الرافعيبابه، كذا قاله  يف، وفيه خالف مذكور قبل أن راجعتين

كنت بعـت : لو قال وكلتك بالبيع وعزلتك عن الوكالة، وقال الوكيل: قاضيوقال ال

  .ن عزله سبق اعرتافه ببيعهقبل عزلك املصدق املوكل؛ أل

عزلتك قبل بيعـه، فـالقول قـول : ببيعه وقد بعته، وقال املوكل وكلتين: ولو قال الوكيل

طريقـة  يالوكيل بيمينه أنـه عـزل بعـد البيـع؛ ألن دعـوى العـزل وجـد بعـد صـحة البيـع، وهـ

  .الرجعة يف

لــك، وإال فــالقول املوكــل قضــى بانتقــال امل يمل أبــع، فــإن صــدق املشــرت : ولــو قــال الوكيــل

  :القوالن يقوله، وجير 

                                  

  .)١٠/٢٩٢( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٣/٣١٠( الوسيط للغزايل  :     انظر) ١(

  .)١٩/٣٢٥(التدبري  يف �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٢(

  .)٦/٥٣٠( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

 .)٤/٣٤٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٦٤( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(



 

٤٥٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :قضيته وأنكره املوكل: قضاء دينه به فقال يففيما إذا أعطاه ماال ووكله : األول

حـق رب الـدين قطعـا، فـإن قبلنـا قـول  يفأن القول قول املوكل، وال يقبل قولـه : أصحهما

الوكيـل فحلــف انقطعـت مطالبــة املالـك عنــه، وال يغنيــه تصـديق املــدفوع إليـه عــن اليمــني، 

وهــذا اخلــالف ال يظهــر علــى القــول بأنــه ال جيــب علــى الوكيــل اإلشــهاد علــى اإلقبــاض 

  .)١(احلالتني يفويضمن ولو صدقه املوكل؛ ألنه ضامن 

ذلــك  يفجريــان الــوجهني األولــني فيمــا إذا اختلفــا  ييقتضــ املــاورديواعلــم أن كــالم 

طريقـا ثالثـا، وهــو  يالرجعــة يقتضـ يف، وإن كــان ضـعفه، وكـالم اإلمـام )٢(بعـد العـزل أيضـا

  .)٣(خيصصهما مبا بعد العزل، والقطع بالقبول الوكيل قبلته

  

يـده مـن غـري تفـريط صـدق بيمينـه،  يفتلـف املـال  ]ب/١٨٩[/ لـو ادعـى الرجـل :الثانية

فإن أسنده إىل سبب ظاهر كاحلريق والنهب احتاج إىل إقامـة البينـة عليـه، مث حيلـف علـى 

الـرد  يفالتلف به  كاملودع، وإن ادعى الـرد علـى املوكـل صـدق، وطـرد املـراوزة قبـول القـول 

واملضــارب حــق مــن صــدر منــه إثبــات اليــد كــاملر�ن واملســتأجر  يفيــد أمانــة  يكــل ذ  يف

واألجــري املشــرتك إذا مل يضــمنه، والوكيــل جبعــل، وخصــه العراقيــون بــاملودع والوكيــل املتــربع، 

الـــرد، وكـــاملر�ن واملســـتأجر،  يفوقطعـــوا بـــأن مـــن أخـــذ املـــال لغـــرض نفســـه ال يقبـــل قولـــه 

وحكـوا وجهـني فيمـا غـذا اجتمـع العرضــان كالوكيـل جبعـل واملضـارب واألجـري املشــرتك إذا 

  .)٤(الرهن يفواألظهر أنه يقبل، وقد تقدم ذلك  مل يضمنه،

  .بأجرة األجري جبعل جايبومن صنف الوكيل 

  .ولو مات األجري فادعى وارثه الرد على املوكل مل يقبل قوله كاملودع

  :أو السفيه رد املال بعد البلوغ والرشد ففيه أربعة أوجه الصيب ولو ادعى ويل

                                  

  .)٤/٣٤٢( وويروضة الطالبني للن ،)٥/٢٦٥( العزيز للرافعي  :     انظر) ١(

  .)٦/٥٤٥( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٢(

 .)١٤/٣٦٤(الرجعة  يف �اية املطلب للجويين  :     انظر) ٣(

 .)٢٤٣و٤/٣٤٢( روضة الطالبني للنوويو  ،)٢٦٦و٥/٢٦٥( العزيز للرافعي  :     انظر) ٤(



 

٤٥٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .جدا، أو وصيا أو قيمايقبل قوله مطلقا أبا كان أو : أحدها

  .ال يقبل قوله مطلقا: وثانيها

  .يقبل قول األب واجلد دون غريمها، وقطع به مجاعة: وثالثها أصحها

دون القـيم مـن جهـة احلـاكم، وحيـث يقبـل قولـه بـذلك  ييقبل قوهلما وقـول الوصـ: الرابع

  .)١(مع ميينه

واجبـة أو  يحق األب واجلـد، هـل هـ يفاليمني  يفوحكى صاحب الذخائر وجهني 

  مستحبة؟

ــه أنفــق عليــه  يولــو ادعــى القــيم أو الوصــ ســفره قــدرا مقتصــدا قبــل قولــه علــى  يفأن

  .الصحيح، ويقبل قول األب واجلد قطعا

األمانــات الشــرعية ، كــامللتقط ومــن طــريت الــريح  يأيــد: واألصــحاب قاضــيقــال ال

الوديعـة عقـد : أو بعد عزلـه نفسـه علـى قولنـا ثوبا إىل داره ، ويد املودع بعد موت املودع،

الـرد علـى  يفويد وارث املودَع، ويد الوكيل بعد العزل، ويد وارثه بعد موتـه ال يقبـل قـوهلم 

  .)٢(املالك

الوديعــة إن شـــاء اهللا  يف وأمــا إذا ادعــى الوكيـــل الــرد علـــى نائــب مـــن ائتمنــه فســـيأيت

  .)٣(تعاىل

اسرتداد ما عنـد الوكيـل فـال يقبـل  يفومنه ما لو ادعى الرد على رسول املالك املوكل 

تصـديقه، وأفـىت الشـيخ  ]أ/١٩٠[/ قوله على املذهب، وفيه وجـه أنـه يقبـل، ويلـزم املالـك

اذا ادعــى أنــه أشــهد وضــاعت احلجــة فــال ضــمان، وال يقبــل قولــه : ابــن الصــالح بــه وقــال

  .)٤(الرسول بيمينه على الرسول بال خالف، فيصدق

                                  

 .)٣/٣١٠( الوسيط للغزايلو  ،)٦/٥٢٩( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ١(

  .)٣/٥١٠( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٢(

 .)٢٤٣،/٤( روضة الطالبني للنوويو  ،)٥/٢٦٦( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

  ).١/٣٤٦(فتاوى ابن الصالح   :     انظر )٤(



 

٤٥٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

وكذا حكم الوديعـة لـو صـدقه املوكـل علـى الـدفع إىل رسـوله هـل يغـرم لتقصـريه بـرتك 

  .)١(فيه وجهان ؟اإلشهاد

  

  :فرع

دعــوى رده عليــه، كالوكيــل واملــودع هــل لــه  يفيــده مــال لغــريه وهــو مصــدق  يفمــن 

  :فيه أوجه ؟االمتناع من تسليمه حىت يشهد عليه

  .ال، فعلى هذا إن أخر اإلشهاد ضمن: إىل األكثرينونسبه مجاعة : أشهرها

  .نعم: هريرة عن ابن أيب: وثانيها

التسـليم مل يكـن لـه االمتنــاع،  يفأن التـأخري إىل اإلشـهاد إن كـان يوجــب تفويتـا : وثالثهـا

  .وإال فله ذلك

  .)٢(أنه إن كان قد قبضها بإشهاد فله االمتناع حىت يشهد، وإال فال : رابعها

رده، كالغاصـــب واملســـتعري واملضـــارب  يفيـــده مـــال ال يقبـــل قولـــه  يفوأمـــا مـــن كـــان 

ذمته دين، فإن كانـت عليـه  يفالرد، أو كان  يفوالوكيل جبعل والشريك إذا مل يقبل قوهلم 

  :بذلك فله االمتناع إىل اإلشهاد، وإن مل يكن فوجهان

  .ال: يده أمانة يفأورده  أكثر العراقيني فيمن  يوهو الذ: أحدمها

  .)٣(نعم: البغوي، وصححه املاورديوهو ما أورده أكثر املراوزة و : وثانيهما

  .وجها املتويلالصورة األوىل، وحكاه  يفوذكر ابن الصباغ من عند نفسه الوجه الثالث 

احلال، وكذلك  يفليس للغاصب التأخري؛ ألن التوبة والرد واجبان : ويظهر أن يقال

  .قيني على ذكر اخلالف فيمن يده أمانة،ومل يتعرضوا للغاصب واملستعرياقتصر أكثر العرا
                                  

 .)١٤/١٤٩( ا�موع تكملة املطيعي  :     انظر) ١(

ا�مــوع تكملــة و  ،)٤/٢٢٦( التهــذيب للبغــويو  ،)٦/٥٢٣( احلــاوي الكبــري للمــاوردي  :     انظــر) ٢(

 .)١٤/١٧٠( املطيعي

  .)٢٢٧ و٤/٢٢٦( التهذيب للبغوي  :     انظر) ٣(



 

٤٥٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

أن يشـهد علـى قضـائه، فـإن مل  يخذ هذا املال واقض دينه به ففعل فينبغ: ولو قال

غيبة املوكـل ضـمن، سـواء صـدقه املوكـل علـى الـدفع  يفيفعل وأنكر رب الدين، فإن كان 

  .أم ال على الصحيح

ـــه وجـــه أنـــه ال يضـــمن إذا صـــدقه : عـــن ابـــن ســـلمة: ثالـــث أنـــه يضـــمن، ووجـــه: وفي

  .املوكل

إن كـان بـه : ذلـك مبـا إذا مل يكـن بالـدين بينـة، وقـال يفاخلـالف  املـاورديوخصص 

  .)١(بينة ضمن وجها واحدا

  :وإن قضاه حبضرة املوكل فوجهان

أنــه ال يضــمن، وقطــع بــه مجاعــة، واخلــالف قريــب مــن اخلــالف فيمــا إذا : أصــحهما

 يعنــــه ومل يشـــهد، واحلـــال يقتضــــ ]ب/١٩٠[/ الــــدين حبضـــرة املضـــمونادعـــى الضـــامن 

  ؟الرجوع لو أشهد وأنكر رب الدين القبض هل للضامن الرجوع

  .)٢(لكن األصح َمث أن له الرجوع

  :  الضمان إذا اعرتف املوكل باألداء أربعة أوجه يفويتلخص 

ــــى أن اإلشــــهاد واجــــب ، أو الضــــمان مطلقــــا، عدمــــه مطلقــــا، وبنامهــــا بعضــــهم عل

  .أوهلما: أصحهما :فيه وجهان: مستحب، وقال

  .غيبة املوكل دون حضوره يفالضمان : أصحها: ثالثها

  .إن كان الدين بإشهاد ضمن، وإال فال: ورابعها

  .)٣(ولو قال الوكيل قضيته حبضرتك وأنكره املوكل، فالقول قول املوكل بيمينه

لــو ادعــى الــرد إليــه وأنكــره، أن القــول قــول الوكيــل، كمــا  يعنــد: وقــال ابــن الصــباغ
                                  

  .)٤/٢٢٧( التهذيب للبغوي  :     انظر) ١(

  .)٤/٢٢٧،٢٢٨( التهذيب للبغوي  :     انظر) ٢(

 روضـــة الطـــالبني للنـــوويو  ،)٥/٢٦٨( العزيـــز للرافعـــيو  ،)٦/٥١( حبـــر املـــذهب للرويـــاين  :     انظـــر) ٣(

)٤/٣٤٤(.  



 

٤٥٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .وجها الروياينو  املتويلوحكاه 

ولــو أشــهد فمــات الشــهود، أو جّنــوا، أو غــابوا، أو فســقوا فــال ضــمان، فــإن أشــهد 

  .)١(باب الضمان يفواحدا أو مستورين فبانا فاسقني ففيه خالف تقدم 

املصــدق منهمــا  فــيمــاتوا أو غــابوا، وأنكــره املوكــل ف: اإلشــهاد وقــال يفولــو اختلفــا 

  .وجهان

  :وجوب اإلشهاد ثالثة أوجه فيإىل زيد فسلمها إليه، ف سلم وديعيت: ولو قال

  .)٢(جيب: البغويو  قاضيأصحها عند ال

  .)٣(ال: الغزايلوأصحها عند 

  .)٤(مكان تيسر فيه اإلشهاد أشهد، وإال فال يفإن دفعها : وثالثها

غيبـة املوكـل ُقطعـا  يفمـا إذا دفـع وابـن الصـباغ حمـل اخلـالف  الطـربي قاضـيوجعل ال

  .حضوره، فيخرج منه وجه رابع يفبعدم الوجوب 

حضــرة املوكــل ومل يشــهد مل يضــمن علــى الصــحيح، وإن  يفجيــب فــدفعها : فــإن قلنــا

  .)٥(قضاء الدين يفغيبته ضمن على الصحيح، كما مر  يفدفعها 

إذا كـــذب املوكـــل واملـــودع الوكيـــل، فلـــو صـــدقه  )٦(حمـــل اخلـــالف مـــا املـــاورديوجعـــل 

ــه املوكــل،  ــه املــودع فــال يضــمن، وال يقبــل قــول الوكيــل علــى املــودع، وإن كذب املوكــل وكذب

وصدقه املودع فال ضمان علـى الوكيـل، فـإن كانـت العـني باقيـة، فـإن شـاء املوكـل أبقاهـا، 

                                  

ــر) ١( ــز للرافعــــيو  ،)٤/٢٢٨( التهــــذيب للبغــــوي  :     انظــ ــــوويو  ،)٥/٢٦٨( العزيــ  روضــــة الطــــالبني للن

 .)٥/٧٢(النجم الوهاج للدمرييو  ،)٤/٣٤٤(

 ).٥/٢٦٨( العزيز للرافعيو  ،)٤/٢٢٨( التهذيب للبغوي  :     انظر) ٢(

 .)٣/٢٥٢( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٣(

 ).٥/٢٦٨( العزيز للرافعيو  ،)٤/٢٢٨( التهذيب للبغوي  :     انظر) ٤(

 ).٥/٢٦٩( للرافعيالعزيز   :     انظر) ٥(

  .)ز(ساقطة من  )٦(



 

٤٥٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  :وإن شاء انتزعها، وإن كانت تالفة ثالثة طرق

  .الضمان وجهني ينبنيان على وجوب اإلشهاد يفالعراقيون أن أوردها : أحدها

؛ ألن إقــرار املــودع بــالقبض أقــوى املــاورديالقطــع بأنــه ال يضــمن، وهــو مــا أورده : والثانيــة

  .من اإلشهاد عليه

  .)١(واملودع على املوكل  ]أ/١٩١[/ القطع بأنه يضمن، وال يقبل قول الرسول: والثالثة

  

  :فروع

ذمتـــه مـــال لـــه،  يفيــد إنســـان عـــني لزيـــد مضـــمونة عليــه أو غـــري مضـــمونة، أو  يف :األول

قبضـه، فإمـا أن يصـدقه املسـتحق  يففحضر إنسان وادعى أنـه وكيـل رب الـدين أو العـني 

  :دعوى الوكالة أو يكذبه يفعليه 

  

  .أن يصدقه فيجوز التسليم إليه :الحالة األولى

البينــة بالوكالــة،  يد أن يقــيم املــدععلــى أنــه ال يلزمــه ذلــك، إال بعــ يونــص الشــافع

ونص فيما إذا أقر بدين أو عني إلنسان وأنه مات، وهذا وارثـه أنـه يلزمـه الـدفع إليـه، وال 

  .يكلف البينة

  :ولألصحاب طريقان

  .املسألة قولني نقال وخترجيا يفأن : قاضيإسحاق، وصححه ال أليب: أحدمها

الــوارث دون الوكيــل، وهــو مــا أورده  تقريــر النصــني، وهــو وجــوب الــدفع إىل: وأصــحهما

  .)٢(الروياينالعراقيون و 

فعلــى هـــذا لـــو طالبــه صـــاحب الـــدين بــه، وكـــان لديـــه وثيقــة كـــان لـــه : قــال أبـــو إســـحاق

                                  

، )١٠/٣٠١( كفايـــة النبيـــه البـــن الرفعـــةو  ،)٦/٥٣٠،٥٣١( احلـــاوي الكبـــري للمـــاوردي  :     انظـــر) ١(

 .)٤/٣٤٤( روضة الطالبني للنوويو 

 .)٦/٨٠(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(



 

٤٦٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

االمتناع مـن أدائـه حـىت تزيـد الوثيقـة خوفـا مـن أن يـدعى ثانيـا ويقـيم البينـة، وال فـرق بـني 

ـــدا ـــاإلرث ول ـــه ب كـــال منهمـــا   ي، فيعطـــ)٣(]معـــه[ )٢(]وزوجـــة[منفـــردا  )١(أن يكـــون املقـــر ل

أقر به غـري مشـهور النسـب، وللميـت ولـد مشـهور النسـب،  ينصيبه، فلو كان الولد الذ

ــه لزمــه دفــع اجلميــع إليــه، و  غرمــه للمجهــول واملــرأة  يففــإن صــدقه قســم بينهمــا، وإن كذب

  .)٤(الروياينهذه الدار لفالن، ال بل لفالن، قاله : قوله يف ينصيبهما اخلالف الذ

الوكالة فحضر املستحق وأنكـر الوكالـة صـدق بيمينـه، فـإذا  يفإن دفع املال إىل مدع

ــدافع  حلــف، فــإن كــان احلــق عينــا باقيــة اســرتدها، وإن كانــت تالفــة غــرم مــن شــاء مــن ال

  .)٥(والقابض، وأيهما غرم ال يرجع على اآلخر

منه، فإن غرمه هذا إذا تلف بغري تفريط من القابض، فإن تلف بتفريط : املتويلقال 

  .الرويايناملستحق فال رجوع له على الدافع، وإن غرم الدافع فله الرجوع، وكذا قاله 

  .واإلتالف كالتلف بالتفريط، وإن كان احلق دينا فله مطالبة الدافع به

زعمــه،  يففــإذا غرمــه فلــه اســرتداد مــا دفعــه وإن صــار ذلــك للمســتحق : املتــويلقــال 

  .غرمه، وإال فال وإن كان تالفا فإن فرط فيه

  :وليس للمستحق مطالبة القابض إن تلف ما قبضه عنده، وإن كان باقيا فوجهان

  .املطالبة بتسليمه إليه  ]ب/١٩١[/ له: أحدمها

الــدافع مـــن  ئفعلــى هــذا إذا أخــذه بــر  مبــا إذا كــان املــديون معســـرا، قاضــيوقيــده ال

  .الدين، واختاره الشيخ أبو حامد

                                  

  .منفرد :)ز( يف  )١(

 .)ز(من ساقطة  )٢(

 ).ط(ساقطة من  )٣(

 .)٦/٨٠(املذهب للروياينحبر   :     انظر) ٤(

 .)٤/٣٤٦( روضة الطالبني للنووي  :     انظر) ٥(



 

٤٦١ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(هو غلط: وقال اإلمام

  :ووّجه )٢(وهو اختيار عامة أصحابنا: الروياينقال 

به، فإن له مطالبة  يبأنه مبنزلة ما لو وكل بقضاء الدين ودفع إليه ماال ليقض: األول

  .الوكيل

  .)٣(ال: وثانيهما

ال أعلـــم، فـــال الـــدفع إليـــه، فـــإن دفـــع : أن ال يصـــدقه إمـــا بـــأن يكذبـــه، أو يقـــول: الثانيـــة

القــابض  ىكــان للــدافع أن يرجــع علــ  يــل فحلــف وغــرم الــدافع،فحضــر املوكــل وأنكــر التوك

  .)٤(دينا كان أة عينا؛ ألنه مل يصرح بتصديقه، وإمنا اعتمد قوله

ولو أنكر املستحق عليه الوكالة واحلق وكان الوكيل مأذونا له يف إقامة البينة، أو قلنـا 

فــإن مل يكــن لــه بينــة، للوكيــل يف القــبض احملاكمــة وإقامــة البينــة، فلــه أن يقيمهــا ويأخــذ، 

  ؟فهل له التحليف

  ؟أنه لو صدقه هل يلزمه الدفع ىعل بينني

أن النكول والرد كإقامـة البينـة مـن  ىال، فوجهان ينبنيان عل:نعم حلفه، وإن قلنا: إن قلنا

  .)٥(ال: الثاين ىحيلفه، وعل: األول ىعليه، فعل ىاملدعي أو كافر أو املدع

  

زيــد لعمــرو أحــالين خالــد عليــك بكــذا فصــدقه خالــد، فــإن قلنــا جيــب : لــو قــال :الثــاني

  :ال جيب ففي هذا وجهان: ، وإن قلنامدعي الوكالة فهذا أوىل الدفع إىل

أنــه جيــب واختــار صــاحب املرشــد مقابلــه إال أن تتحقــق احلوالــة فتجــب، وإن  : أصــحهما

                                  

  .)٧/٥٠( �اية املطلب للجويين  :     انظر) ١(

 .)٦/٨٠(حبر املذهب للروياين  :     انظر) ٢(

 ).٢٦٦و٥/٢٦٥( العزيز للرافعيو  ،)٦/٥٢٦( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ٣(

 .نين السابقياملصدر   :     انظر) ٤(

  .)٣١٢و٣/٣١١( للغزايلالوسيط   :     انظر) ٥(



 

٤٦٢ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  ؟، وهل ملدعيها حتليفه)١(كذبه صدق

  ؟صدقه هل يلزمه الدفع إليهأنه إذا  ىينبين عل

  .)٢(ال، فعل ما تقدم يف الوكيل: نعم فله حتليفه، وإن قلنا: إن قلنا

ولو أقر من يف يده عـني، أو يف ذمتـه ديـن لرجـل بأنـه مـات وهـذا وصـية فهـو كقولـه 

  أنه وارثه، 

  .)٣(احلاكم الوصي، وال يربأ إال بالدفع إىل ال يلزمه الدفع إىل: وقال الروياين

به هلذا فهو كـإقراره باحلوالـة، وإذا دفـع املقـر بـاإلرث، أو  ىمات وقد أوص: قالفإن 

القــابض، خبــالف  ىبالوصـية املــال مث بـان حيــاة صـاحب احلــق وغرمــه فللـدافع الرجــوع علـ

  الوكالة واحلوالة، فإنه جيوز أن يوكل إذا حال وجحد وأخذ املال ثانيا ظلما،

  .)٤(القابض ى يرجع الدافع مبا دفع علال: خر، قال املتويلآولو بان له وارث 

  

بلفــــظ  )٥(إذا كتـــب رب املــــال الســـفتجة: والرويـــاين  ]أ/١٩٢[/ قـــال املــــاوردي :الثالـــث

                                  

 التهــذيب للبغــويو  ،)٥/٤٦١(حبــر املــذهب للرويــاينو  ،)٧/٤٦( �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ١(

، )١٥٢و١٤/١٥١( ا�مــوع تكملــة املطيعــيو  ،)٢٦٦و٥/٢٦٥( العزيــز للرافعــيو  ،)٤/٢٣٠(

 ).٥/٧٥(النجم الوهاج للدمرييو  ،)١٠/٣٠٦( كفاية النبيه البن الرفعةو 

ــر )٢(  ا�مــــوع تكملــــة املطيعــــيو  ،)٥/٢٦٦( العزيــــز للرافعــــيو  ،)٤/٢٣٠( التهــــذيب للبغــــوي  :     انظــ

  ).١٠/٣٠٦( كفاية النبيه البن الرفعةو ، )١٥٢و١٤/١٥١(

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٦٦( العزيــز للرافعــيو  ،)٦/١٤٩(حبــر املــذهب للرويــاين  :     انظــر )٣(

)٤/٣٤٦(.  

 روضــة الطــالبني للنــوويو  ،)٥/٢٦٦( العزيــز للرافعــيو  ،)٦/١٤٩(حبــر املــذهب للرويــاين  :     انظــر) ٤(

)٤/٣٤٦(. 

َأن يْعطـى آخـر َمـاال والتاء املثناة فوق بينهما فاء ساكنة واجلـيم  ،بفتح السني املهملة :السفتجة )٥(

 الوســـيط املعجــم  :     انظـــر .َولْآلخــر َمــال ِيف بلـــد اْلُمْعِطــي فيوفيــه ِإيَّـــاه ُهنَــاَك فيســـتفيد أَمــن الطَّرِيــق

)١/٤٣٢(.  



 

٤٦٣ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

املديون لزمه أداؤه بأربعة شروط، أن يعرتف بدين الكاتب واملكتـوب  ىاحلوالة ووردت عل

لـــه، وأن هـــذا كتــــاب احمليـــل، وأنــــه أراد بكتابتـــه احلوالــــة، فلـــو أنكــــر إرادة احلوالـــة خاصــــة 

قتضي القياس وهو املذهب أنه ال يلزم، وقيل يلزمه، ولو مل يعرتف بالكتاب لكنـه دفـع يف

هــر صــحة احلوالــة جــاز، ويف جــواز اســرتجاعه قبــل أن تظ املــال ليكــون مضــمونا عليــه إىل

  :ظهور احلوالة وجهان

اختار الزبريي أن له ذلك، ولو كانت  السفتجة بلفظ األمر والرسالة مل يلزمه الدفع 

إذا اعـرتف بـاخلط لزمـه، وهـو قـول : سواء اعـرتف بالكتابـه والـدين أم ال، ومـنهم مـن قـال

   ىانته .)١("مه وليس بصحيحإذا  اعرتف باخلط يف احلوالة لز : من قال

  .أن املقر باحلوالة يلزمه الدفع ىوهو بناء عل

  

وقـبض مثنـه، أو بـالبيع مطلقـا،  يءيف استيفاء الثمن، فإذا وكلـه يف بيـع شـ :النزاع الثالث

  :وجهني ىوقلنا ميلك به قبض الثمن فاالختالف يف ذلك يفرض عل

: يطالـــب بـــه، ويقـــول الوكيـــلأن يقـــول املوكـــل هـــو بـــاق يف ذمـــة املشـــرتي و : أحـــدمها

  :دفعته لك ففي املصدق منهما طريقان: قبضته أنا وتلف يف يدي، أو يقول

  .القولني املتقدمني يف البيع وسائر التصرفات ىأنه عل: أحدمها

املبيــع، كمــا إذا كــان  ىاملوكــل ذلــك إن مل يتضــمن خيانــة الوكيــل علــ ىأن دعــو : وأظهرمهــا

  .ذلك قبل تسليم املبيع أو بعد تسليمه بإذن املوكل، أو كان أذن يف بيعه بثمن مؤجل

نفي العلم باسـتيفاء الوكيـل، وإن تضـمنت  ىويف قبض الثمن بعده صدق بيمينه عل

  :فوجهان لوثتسليم املبيع بغري  ىاملبيع، بأن كان املبيع بثمن حال وادع ىاخليانة عل

  .القول قوله أيضا: أحدمها

                                  

ــر) ١( ــذهب للرويــــاينو  ،)ومــــا بعــــدها  ٦/٤٦٧( احلــــاوي الكبــــري للمــــاوردي  :     انظـ  ٥/٥٠٤( حبــــر املــ

  ).١٠/٣٠٨( كفاية النبيه البن الرفعةو ، )ومابعدها



 

٤٦٤ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(أن القول قول الوكيل: وبه قال ابن احلداد: وأصحهما

  :وحيث قلنا قول الوكيل فحلف ففي براءة ذمة املشرتي حتليفه وجهان

  .عند اإلمام نعم، وعند البغوي ال: أصحهما

املوكــل، ويغرمــه الــثمن،  ىاألول لــو وجــد املشــرتي بــالبيع عيبــا فلــه أن يــرده علــ ىوعلــ

  .)٢(الوكيل، كذا ذكره الغزايل والرافعي ىاملوكل عل  ]ب/١٩٢[/ وال يرجع

أن املــذهب انــه ال يأخــذ مــن الوكيــل شــيئا بــل حيلــف : العراقــي عــن أيب علــي ىوحكــ

  .الوكيل ىأنه مل يقبض من الثمن شيئا، وحينئذ يرجع عل ىعل

املوكـل بيمينـه املوكل، والقـول قـول  ىالوكيل وغرمه الثمن فال رجوع عل ىوإن رده عل

  .)٣(القبض أنه مل يأخذ منه شيئا ىيف صورة دعو 

ـــو خـــرج املبيـــع مســـتحقا رجـــع املشـــرتي : الرويـــاين وجهـــا ىوحكـــ أن لـــه الرجـــوع، ول

  .الوكيل؛ ألنه القابض دون املوكل ىبالثمن عل

أنــه قــبض الــثمن ويطالبــه بــه فينكــر الوكيــل  لالوكيــ ىأن يــدعي املوكــل علــ: الوجــه الثــاين

ــه، لكــن لــو كــان  ــة املشــرتي ب القــبض  فــالقول قــول الوكيــل بيمينــه، ولــيس للموكــل مطالب

الوكيل سلم املبيع حيث ال جيوز له التسليم قبـل قـبض الـثمن فقـد أقـر بأنـه منعـه تسـليمه 

لـثمن فأقـام املوكـل قبل القبض، وللموكل أن يغرمه بدل املبيع، فإن حلف بأنه مل يقـبض ا

املوكـل نظـر يف صـيغة جحـوده،  الوكيـل أنـه تلـف، أو أداه إىل ىأنـه أقبضـه فـادع ىبينه عل

التلــف أو األداء قبـل اجلحــود مل  ىفـإن كانــت مـا قبضــت الـثمن، أو مــا وكلتـين، فــإن ادعـ

فلـــو أقـــام بينـــه بـــالتلف أو األداء ففـــي مساعهـــا  ،يصـــدق فيـــه للمناقصـــة، ويلزمـــه الضـــمان

  :وجهان

                                  

ــر) ١( روضـــة الطــــالبني و  ،)٥/٢٦٦( العزيـــز للرافعــــيو  ،) ٦/٢٥٦( احلــــاوي الكبـــري للمــــاوردي  :     انظـ

  .)١٠/٢٩٣( النبيه البن الرفعةكفاية و  ،)وما بعدها  ٤/٣٤٧( للنووي

  .)٥/٢٦٦( العزيز للرافعيو  ،)٣/٣١٣( الوسيط للغزايل  :     انظر) ٢(

 .)١٠/٢٩٣(كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٥/٢٦٦( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(



 

٤٦٥ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

أ�ــا تســمع، وهــو قــول الشــيخ أيب حامــد، وأصــحهما عنــد اإلمــام، : أوالمهــا عنــد الرافعــي

  .)١(أ�ا ال تسمع: والغزايل واملاوردي

التلــف بعــد اجلحــود صــدق بيمينــه، وينقطــع عنــه املطالبــة بــالعني، لكــن  ىولــو ادعــ

فلـو أقـام  املوكل بعد اجلحود مل يقبـل قولـه، الدفع إىل ىيضمن خبيانته باجلحود، وإن ادع

الــوجهني الســابقني، فيمــا إذا  ىاملشــهور، وخــرج اإلمــام مساعهــا علــ ىبينــة بــه مسعــت علــ

  .)٢(وهو حسن، موافق ملا ذكروه يف الوديعة: أقامها بالتلف قال الرافعي

إليــك  يء، أو ال يلــزمين تســليم شــيءمالــك عنــدي شــ: وإن كانــت صــيغة جحــوده

  .)٣(م بينة مسعت، واستغين �ا عن اليمنيالداء والتلف، وإن اقا ىقُبل قوله يف دعو 

  .وكذا احلكم يف الصورتني فيما إذا طالبه برد العني اليت أمره ببيعها ومل يبعها

املوكــل، وأنكــره املوكــل  دفعتــه إىل: قــبض الوكيــل الــثمن فقــال الوكيــل ىولــو اتفقــا علــ

  .)٤(كما تقدم  املسلم إليه ]أ/١٩٣[/ فالقول قول الوكيل، كما لو اختلفا يف رد املال

 ىولو رد املشرتي املبتاع بعيب فله تغرمي من شاء منهمـا، ومـن غرمـه ال يرجـع بـه علـ

  .خراآل

اسـتوفيته، وأنكـر املوكـل، : إنسان فقـال الوكيـل ىولو وكل وكيال باستيفاء دين له عل

اســتوفيته وتلــف يف يــدي : املوكــل، وإن مل يكــن بــأن قــال فــإن كــان املــال باقيــا ســلم إىل

 ىاملـذهب، وخرجـه بعضـهم علـ ىل قول املوكل مع ميينه أنه مل يعلـم أنـه اسـتوفاه علـفالقو 

املـــذهب إذا حلـــف املوكـــل أخـــذ  ىالقـــولني املتقـــدمني، فيمـــا إذا اختلفـــا يف التصـــرف وعلـــ

                                  

الوسـيط و  ،)٧/٤١،٤٢( �ايـة املطلـب للجـويينو  ،) ٦/٢٥٦(احلاوي الكبري للمـاوردي   :     انظر) ١(

ــزايل ــز للرافعــــــيو  ،)٣/٢٦٦( للغــــ ــــ ــــــن الرفعــــــةو  ،)٥/٢٧٢( العزي ــــــه الب ، )١٠/٢٩٣( كفايــــــة النبي

 .)١٤/١٦٦( ا�موع تكملة املطيعيو 

  .)٥/٢٧٢( العزيز للرافعي  :     انظر) ٢(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٣(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٤(



 

٤٦٦ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(املوكل ىاملديون عل ىحقه من املديون وال رجوع عل

  

  :فروع

ـــة مل تســـمع حـــىت ىاملوكـــل علـــ ىإذا ادعـــ :األول ـــل خيان يتبـــني القـــدر الـــذي خـــان  الوكي

  .)٢(فيه

  

دفعـت فصـدقه املوكـل : وكلـه بقـبض ديـن أو اسـرتداد وديعـة فقـال املـديون واملـودع :الثاني

شــهاد الوجهــان املتقــدمان فيمــا إذا تــرك الوكيــل وأنكــر الوكيــل، ففــي غــرم الــدافع بــرتك اإل

  .)٣(أنه ال يغرم: شهاد، أصحهمابقضاء الدين اإل

  

من قال أنا وكيل يف بيع أو نكاح أو غريمها وصدقه من يعامله صح العقـد، فلـو  :الثالث

قال الوكيل بعد العقد مل أكن مأذونا مل حيكم ببطالن العقد، وكذا لو صدقه املشرتي ملـا 

إقراره من قبـل بأنـه مل يكـن مأذونـا  ىفيه من إبطال حق املوكل إال أن يقيم املوكل بينه عل

أن البيــع غــري الزم إال أن يقــوم بينــه أن املالــك أذن يف : ذلــك التصــرف، وفيــه قــوللــه يف 

  .)٤(البيع

اإلذن وأنكـره  ىالقولني يتفرع ما إذا تصادق املوكل والوكيـل علـ ىوعل: قال املاوردي

  .القول قول املوكل والوكيل، والبيع الزم: األول ىاملشرتي، فعل

                                  

العزيــز و  ،)٤/٢٣٣( التهــذيب للبغــويو  ،)١١/٤١٠(الوديعــة  يف �ايــة املطلــب للجــويين  :     انظــر) ١(

  .)١٠/٢٩٣( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٥/٢٦٦( للرافعي

ــر) ٢( روضــــة الطــــالبني و )  ٥/٢٧٢( العزيــــز للرافعــــيو  ،)٦/٥٣١( احلــــاوي الكبــــري للمــــاوردي  :     انظــ

  .)٤/٣٤٨( للنووي

  .)٤/٣٤٨( روضة الطالبني للنوويو )  ٥/٢٧٢( العزيز للرافعي  :     انظر) ٣(

ــر) ٤( الــــــنجم الوهــــــاج و ، )٤/٣٤٨( روضــــــة الطــــــالبني للنــــــوويو )  ٥/٢٧٢( العزيــــــز للرافعــــــي  :     انظــــ

  ).٣/٢٠٧( أسىن املطالب لزكريا األنصاريو ، )٥/٧٤( للدمريي



 

٤٦٧ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

التوكيـل، والبيـع غـري  ىمل يقدم منـه تصـديق علـ القول قول املشرتي إذا: وعلي الثاين

  .)١(الزم له إال أن يقيم الوكيل واملوكل بينه بتقدمي اإلذن

  

  .)٢(شرط وجهان ىيف جواز تعليق اإلباحة عل :الرابع

  

اشـــرت كـــل يـــوم بـــدرهم شـــعريا واقضـــمه : رجـــل دراهـــم فقـــال ىلـــو كـــان لـــه علـــ :الخـــامس

مـا اشـرتيت، قـال : اشـرتيت واقضـمت، وقـال اآلمـر: حلماري فمضت مدة، فقـال املـأمور

  .)٣(القول قول اآلمر: ىالقاضي يف الفتاو 

  

لــو أبــرأ املوكــل الوكيــل مــن الضــمان بعــد التعــدي وقبــل التلــف : قــال املــاوردي :الســادس

التلـف بعـده قبـل قولـه وإال فــال،  ىففـي برائتـه وجهـان، فـإن قلنـا يـربأ فـادع  ]ب/١٩٣[/

الوكيل يف يده ومل يعلم بتلفه فطالبه املوكـل بـه فـامتنع مـع القـدرة  )٤(ولو تلف مثن ما باعه

  :أدائه ظاهرا، أو كان باقيا ففي ضمانه وجهان ىعل

  .أنه يضمنه: عن ابن سريج: أحدمها

  .)٥(ال: وأصحهما

  

وكل اثنـان واحـدا يف بيـع عبـد بينهمـا فباعـه صـفقة واحـدة، ففـي بعـض الشـروح  :السابع

                                  

  .)٦/٥٤٤( احلاوي الكبري للماوردي  :     انظر) ١(

إذا جــاء رأس الشــهر، فقــد أحبتــك كــذا، هــل جيــوز؟ فيــه وجهــان يف آخــر كتــاب : مثــل أن يقــول )٢(

  .  ومل يرجح روياين،الوكالة يف حبر املذهب لل

 .)١٠/٢٢٧( كفاية النبيه البن الرفعةو  ،)٦/٩١( للروياين حبر املذهب   :     انظر

  .)٢٢٦ص( ،)٣٠٢( حسني مسألة رقم القاضيفتاوى   :     انظر) ٣(

 .ابتاعه )ز(يف  )٤(

  ).٦/٥٥٩(احلاوي الكبري للماوردي   :     انظر )٥(



 

٤٦٨ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(أنه ال يصح، كما لو باع عبد هذا وثوب هذا

  

ــامن ــه وكلــه مث عزلــه ال شــهد أحــد الشــاهدين أن هــذا وكيــل فــالن، وشــهد اآل :الث خــر أن

عزلـه، فـإن كـان بعـد كان موكله : حيكم بالوكالة، ولو شهدا بوكالته مث رجع أحدمها وقال

الصـحيح، وإن رجعــا وقـاال عزلـه بعــد  ىاحلكـم مل يـنقض، وإن كــان قبلـه مل حيكـم �ــا علـ

  .)٢(احلكم ثبت العزل بشهاد�ما

  

خــر أنــه وكلــه يــوم اجلمعــة مل حيكــم لــو شــهد أحــدمها أنــه وكلــه يــوم اخلمــيس واآل :التاســع

[ هد أحــدمها أنــه وكلــه إقــراره بــذلك حكــم �ــا، وكــذا لــو شــ ىبشـهاد�ما، ولــو شــهدا علــ

  .)٤()٣(]إقراره كذلك  ىخر أنه وكله بالعجمية مل يثبت، ولو شهدا علبالعربية واآل

  

مــا علمــت هــذا وأنــا أتصــرف عنــه ثبتــت : أنــه وكلــه واملوكــل غائــب فقــال الوكيــل :العاشــر

الفـــور، وال ينحصــــر يف  لـــىن، والقبــــول لـــيس عالوكالـــة؛ ألن معنـــاه أنـــه ال يعلمـــه إال اآل

ما علمت ذلك وسكت قيـل لـه فسـر، فـإن فسـره بـذلك تثبـت وكالتـه، : القول، وإن قال

  .)٥(أردت أين ال أعلم صدقهما مل يثبت للقدح فيهما: وإن قال

  

ــام بينــأنــه وكيــل فــالن الغائــب،  ىادعــ :الحــادي عشــر فشــهد ابنــا املوكــل أن أبامهــا  ةوأق

مـن عليـه احلـق أنـه عزلـه  ىره، وإن كذ�ما أو سكت فادععزله، فإن صدقهما انعزل بإقرا

قبلت شهاد�ما عليه، وإن مل يدعه مل تقبل أل�ما شهدا ملـن ال يـدعي عزلـه، وإن قـبض 

ــــه وأن القــــبض بعــــد العــــزل مل تقبــــل : الوكيــــل احلــــق مث حضــــر املوكــــل وقــــال أنــــه كــــان عزل

                                  

 ).١٤/١٢٩(املطيعي ، وا�موع تكملة )٣/٢٩٨(الوسيط للغزايل   :     انظر )١(

  ).٦/٨٩(حبر املذهب للروياين   :     انظر )٢(

  .)ز(زائدة يف  )٣(

  ).٦/٨٩(حبر املذهب للروياين   :     انظر )٤(

 .املصدر السابق  :    انظر )٥(



 

٤٦٩ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(بيهماشهاد�ما أيضا؛ أل�ما يشهدان أل

  

را فيــه مل خــر أنــه وكــل زيــدا وعمــهد أحــدمها أنــه وكــل زيــدا يف كــذا، واآلشــ[:الثــاني عشــر

  .)٢(]تثبت وكالة واحد منهما

ثبتـت   وتسـامل وكله ببيعـهخر أنه ببيع هذا العبد، واآل )٣(ولو شهد أحدمها أنه وكيل

  .)٤(الوكالة يف العبد الذي اتفقا عليه

  

شـهد أنـه وكـل زيـدا خبصـومته عنـد القاضـي فـالن، مل يكـن لـه أن خياصـم  :الثالث عشـر

خــر أنــه وكلــه فيهــا عنــد قــاض عنــد غــريه، ولــو شــهد أحــدمها أنــه وكلــه خبصــومته عنــده واآل

خـر أنـه بـالبيع مطلقـا واآل ]أ/١٩٤[/ غريه، لو تثبت الوكالة، ولـو شـهد أحـدمها أنـه وكلـه

  .)٥(يستأمر يف، مل حيكم بوكالته ال ينفذ البيع حىت :وكله ببيعه، وقال

  

خـر أنــه أذن لـه يف التصـرف ثبتــت وكلتـك، واآل: شــهد أحـدمها أنـه قـال لــه :الرابـع عشـر

خــر ســلطته وكلــه يف بيــع عقــاره وطــالق زوجتــه، وقــال اآل: الوكالــة، وكــذا لــو قــال أحــدمها

إليـك  أوصـيت: قـال لـه: خـروكلتـك، وقـال اآل: قـال لـه: عليه كاإلقرار، ولـو قـال أحـدمها

واحد، وكذا لو  ىألن الشهادة مل تكتمل عل أو أوصيت إليك بالتصرف يف حال احلياة؛

إليــه، ولــو قــال  ىأقــر عنــدي أنــه أوصــ: خــرأقــر عنــدي أنــه وكلــه، وقــال اآل: قــال أحــدمها

أوصيت إليه بالتصرف يف : أقر عندي فقال: خرأقر عندي أنه وكله ن وقال اآل: أحدمها

                                  

 ).٦/٨٩(حبر املذهب للروياين   :     انظر )١(

  .)ط(ساقطة من  )٢(

 .وكله  )ز(يف النسخة   )٣(

لــو شـــهد أحــدمها أنــه وكلـــه ببيــع العبـــد : "، ونــص البحـــر)٦/٩٠(حبــر املـــذهب للرويــاين   :     انظــر )٤(

الفــالين وشــهد اآلخــر أنــه وكلــه ببيــع ذلــك العبــد والعبــد اآلخــر كــان لــه التصــرف يف العبــد الــذي 

 انتهى ."اتفقا عليه؛ ألن الشهادة قد متت فيه وال ميلك يف اآلخر

  )٦/٩٠(حبر املذهب للروياين   :     انظر) ٥(



 

٤٧٠ 

 

 ح ا  ا اا  

 ف 

  الوكالةكتاب 

  .)١(احلياة ثنتت الوكالة

  

خـر فقـال آنعـم فلقيـه : اشرت جارية زيـد بيـين وبينـك فقـال: لو قال لغريه :الخامس عشر

لـــه مثـــل ذلـــك فاشـــرتاها املـــأمور كانـــت بـــني األول واملـــأمور، إال أن يقـــول فســـخت وكالـــة 

  .)٢(األول واشرتيتها للثاين، فيكون بينه وبني الثاين، قاله الروياين وفيه نظر

  

عــن أمــري أعتقــل مــدة مث : ســئل القاضــي تقــي الــدين بــن رزيــن رمحــه اهللا :الســادس عشــر

  :مات فطلب ورثته ديوانه بعمل احلساب للمدة اليت كان األمري حيا فيها

عمـل معـني،  ىبأنه ال يلزمهم ذلك إال أن يكونوا استؤجروا إجـارة صـحيحة علـ: فأجاب

     . )٣(وفيه عمل احلساب، ولو يكونوا عملوه قبل ذلك لألمري

  

                                  

  .)٦/٩١(للروياين حبر املذهب  :     انظر) ١(

  .املصدر السابق  :     انظر) ٢(

 .مل أقف على فتوى ابن رزين، ولعله من املخطوطات الىت فقدت أو مل تطبع )٣(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

َ    ا  ر س     

 



 

٤٧٢ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

العلمية الفهارس  

 

  :اآلتية الفنية الفهارس على وتشتمل 

  .المحقق النص في لهم المترجم األعالم فهرس .١

  .     َّ  المفس رة الغريبة األلفاظ فهرس .٢

  .والبلدان األماكن فهرس .٣

  .الكتاب في الواردة الكتب فهرس .٤

  .والمراجع المصادر فهرس .٥

  .وعاتالموض فهرس  .٦

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  



 

٤٧٣ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

 فهرس األعالم المترجم لهم في النص المحقق

 الرقم العلم الصفحة

)                       ٣٤٣ت(  إبراهيم بن أمحد أبو إسحاق املروزي ٢٩٩ ٠١ 

)       هـ٤٧٦: ت(إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي  ١١٦ ٠٢ 

١٠٩ 
العراقي املصري إبراهيم بن منصور بن مسلم أبو إسحاق 

 )      ٥٩٦ت(
٠٣ 

)                      ٤٩٥ت ( أبو احلسن العبادي بن األستاذ أيب عاصم  ٩٥ ٠٤ 

٨٧ 
  أبو احلسن، علي بن حممد بن حبيب البصري، املاوردي 

 )               ٤٥٠ت (
٠٥ 

١٥٤ 
أبو علي احلسني بن صاحل بن خريان، البغدادي الشافعي 

 )    ٣٢٠ت(
٠٦ 

 ٠٧                                    نصور بن مهران أستاذ األودينأبو م ٢٨٠

)           ٣٣٥ت( أمحد بن أيب أمحد الطربي أبو العباس ابن القاص ٢٧٦ ٠٨ 

)                ٥٩١ت(أمحد بن املظفر بن احلسني أبو العباس الدمشقي  ٩٥ ٠٩ 

)         ٢٥٠ت( أمحد بن عمرو بن عبد اهللا بن عمرو ، أبو الطاهر ٣٧٤ ١٠ 

١٢٢ 
أمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم بن إمساعيل ، احملاملي 

 )   ٤١٥ت(
١١ 

)             هـ٤٨٢: ت(أمحد بن حممد بن أمحد، أبو العباس اجلرجاين  ١٠٠ ١٢ 

 ١٣ )   ٢٦٤(إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين  ١٦٣

)           ٣٤٥ت (علي بن أيب هريرة  احلسن بن احلسني القاضي أبو ١١٧ ١٤ 

)                            ٣٥٠ت (احلسن بن القاسم أبو علي الطربي  ١٣٦ ١٥ 

 



 

٤٧٤ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

 الرقم العلم الصفحة

٨٩ 
احلسن بن عبيد اهللا مصغر بن حيىي الشيخ أبو علي البندنيجي 

 )          ٤٢٥ت(
١٦ 

)                         ٣١٠ت  (احلسني بن صاحل بن خريان أبو علي البغدادي  ٨٨ ١٧ 

)             ٤٩٨ت( احلسني بن علي بن احلسني أبو عبد اهللا الطربي ٢٨٦ ١٨ 

)       ٢٤٥ت( احلسني بن علي بن يزيد أبو علي البغدادي الكرابيسي ٢٤٩ ١٩ 

١٠٣ 
احلسـني بـن مسـعود بـن حممـد العالمـة حميـي السـنة أبـو حممـد 

  البغـوي
٢٠ 

)                    ٢٥٦ت (بيع بن سليمان بن داود اجليزي أبو حممد األزدي الر  ٨٦ ٢١ 

١١٦ 
الزبري بن أمحد بن سليمان بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الزبريي 

 )   ٣١٧ت(
٢٢ 

)     ٣٣٠ت( زكريا بن أمحد بن حيىي بن موسى ، أبو حيىي البلخي ٣٨٠ ٢٣ 

 ٢٤ الرازيسليم بن أيوب بن سليم الفقيه أبو الفتح  ٩٠

)                      ٤٩٩ت( سهل بن أمحد األرغياين املعروف باحلاكم  ١١٠ ٢٥ 

١٠٣ 
طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر القاضي العالمة أبو الطيب 

 الطربي  
٢٦ 

٨٨ 
: عبد الرمحن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري املتويل

 )        هـ٤٧٨(
٢٧ 

)           ٦٦٠ت ( لسالم بن أيب القاسم بن احلسن عبد العزيز بن عبد ا ٩٨ ٢٨ 

)    ٣٧٥(عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ، الداركي  ٣٩٠ ٢٩ 

٩٦ 
  عبد القاهر بن طاهر بن حممد األستاذ أبو منصور التميمي

 )   ٤٢٩ت ( 
٣٠ 

 



 

٤٧٥ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

 الرقم العلم الصفحة

٨٨ 
عبد الكرمي بن شريح بن عبد الكرمي بن أمحد بن حممد الروياين 

 )        ٥٣١ت(
٣١ 

 

)         هـ٦٢٣(عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي  ٩٢ ٣٢ 

١٠١ 
: ت(عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا التميمي، ابن أيب عصرون 

 )    هـ٥٨٥
٣٣ 

)        هـ ٤٧٨: ت(عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد اجلويين ٩٤ ٣٤ 

 ٣٥ )         ٤٦١ت(عبدالرمحن بن حممد بن فوران املروزي ، الفوراىن  ١١٥

١١٢ 
 –أبو احملاسن  –عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد الروياين 

  )٥٠٢ت(
٣٦ 

 ٣٧        )      ٢٨٨ت(األمناطي ،  عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم ٢٩٦

)        هـ٦٤٣: ت(ابن الصالح ) صالح الدين(عثمان بن عبد الرمحن ١٢٠ ٣٨ 

١٧٦ 
عثمان بن عيسى بن درباس القاضي ضياء الدين ، اهلدباين 

 ) ٦٠٢ت(
٣٩ 

١٦١ 
  العالمة شهاب الدين إبراهيم بن عبد اهللا ، ابن أيب الدم 

 )     ٦٤٢ت( 
٤٠ 

، مل يذكر وفاته          علي بن احلسني القاضي أبو احلسني اجلوري ٢٨٥ ٤١ 

٨٨ 
   ُْ  َ                    ر ب وي ه بن عيسى البغدادي                            َ علي بن احلسني بن حرب، ويقال ح  

 )          ٣١٩ت (
٤٢ 

)         هـ ٢٨٦(علي بن عبد العزيز بن املرزبان ، أبو احلسن البغوي  ٩٣ ٤٣ 

لي بن مجيع بن جنا، القرشي املخزومي األرسويف                    ١٢٠ ُ                                                          جم  ٤٤ 

 ٤٥        حممد بن أمحد املروزي أبو الفضل التميمي ، مل تذكر وفاته        ١٠٧



 

٤٧٦ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

 الرقم العلم الصفحة

)      ٤٥٨ت ( أبو عاصم العبادي حممد بن أمحد بن حممد بن حممد ٤٠٣ ٤٧ 

١٦٣ 
حممد بن أمحد بن حممد بن جعفر الكناين املعروف بابن احلداد 

  )٣٤٤ت (
٤٨ 

 ٤٩                     حممد بن احلسن بن املنتصر أبو الفياض البصري ٣٠٥

 ٥٠      حممد بن داود بن حممد أبو بكر املروزي املعروف بالصيدالين ٣٨٧

)       ٤٢٢ت (حممد بن عبد امللك بن مسعود بن أمحد ، املسعودي  ١٧٨ ٥١ 

)           ٤٤٨ت(حممد بن عبد الواحد بن حممد البغدادي ، ابن الصباغ  ٩٠ ٥٢ 

١١٣ 
  حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني ، الفخر الرازي 

 )      هـ ٦٠٦: ت(
٥٣ 

)              هـ٥٠٥(حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي الغزايل  ٩٢ ٥٤ 

)      ٥٤٨ت (حممد بن حيىي بن منصور ، حمي الدين النيسابوري  ٣٩٩ ٥٥ 

)                ٦٣٩ت ( ن مالكموسى بن يونس بن حممد بن منعة ب ٢٩٩ ٥٦ 

)   ٥٥٨ت(حيىي بن أيب اخلري بن سامل بن أسعد بن حيىي ،العمراين  ١٦٤ ٥٧ 

٨٥ 
حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين النووي 

 )          هـ٦٧٦(
٥٨ 

)          ٤٠٥ت(يوسف بن أمحد بن كج القاضي أبو القاسم الدينوري  ١٥٣ ٥٩ 

)        ٦٣٢ت(افع بن متيم بن عتبة بن حممد ، ابن شداد يوسف بن ر  ١١٩ ٦٠ 

    
  

١٠١ 
  حممد بن أمحد بن احلسني بن عمر، أبو بكر الشاشي 

 )       هـ٥٠٧: ت(
٤٦ 



 

٤٧٧ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

  المفسرة الغريبة األلفاظ فهرس

 الرقم الكلمة الصفحة

 ٠١ أترجة                                                         ١٣٦

 ٠٢  اإلجارة ١٣٠

 ٠٣  األرش ١٣٢

 ٠٤                 اإلردب                                         ٢٨٧

َ                                                          األ ز ج                                                         ١٠٦  َ    ٠٥ 

 ٠٦  أم الولد ٢٠٣

 ٠٧                                                       يةالربن ١٣٦

ر ة                                                     ١٢٤ َ                                                      ب ك   ْ  َ  ٠٨ 

 ٠٩  البيع ١٣٠

 ١٠  ث                                                    تشع ١٢١

 ١١  التنازع ١٤٠

 ١٢  مجد ٣٥٨

 ١٣ جناح                                                      ٨٦

 ١٤                                                     ايباحل ١٥٤

 ١٥              محأ                                          ١٢٩

 ١٦  خراج ١٣٥

 ١٧  اخلامل ٢٨٤

 ١٨  اخلان ١٥٢

 ١٩ دكة                                                       ٨٩



 

٤٧٨ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

  

 الرقم الكلمة الصفحة

 ٢٠ الدالل                                                       ٤٢٩

 ٢١          دهليز                                             ١٠٧

ّ                                                           الد ور                                                         ٢٧٨    ٢٢ 

 ٢٣ دوالب                                                     ١٢١

 ٢٤  الرهن ٢١٧

 ٢٥  الركن ١٦١

 ٢٦ راوية                                                     ٢٩٢

 ٢٧                       روشن                               ٨٧

 ٢٨ ساباط                                                     ٨٧

 ٢٩ سرداب                                                    ١٠٦

 ٣٠  ةجتفس ٤٦٢

 ٣١  الشرط ١٦٦

 ٣٢  الشفعة ١٤٢

 ٣٣  الشقص ١٤٥

 ٣٤  حلصلا ٩٠

 ٣٥ صلح احلطيطة                                           ٣٦٤

 ٣٦                             صلح املعاوضة             ٣٦٣

 ٣٧ صنجة                                                    ٢١١

 ٣٨  نامض ١٩٥



 

٤٧٩ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

  

 الرقم الكلمة الصفحة

 ٣٩ ضيعة                                                    ١٢١

 ٤٠ الطاق                                                        ١٤٨

 ٤١             عرصة                                       ١١٦

 ٤٢  العاقلة ٢٢٢

 ٤٣  فحم ٣٥٨

 ٤٤ فنادق                                                     ٩٨

ُ                                                      فـ يـ ل ج                                                       ٢٩٤  َ ْ َ   ٤٥ 

 ٤٦ قفيز                                                      ٣٩٥

 ٤٧  القن ٢٠٣

 ٤٨  ُ                                                      ة                                                        ُ ْ  َ قـ نـ ي   ٣٧٨

 ٤٩ قياسر                                                    ٩٨

 ٥٠  الكتابة ١٦٩

 ٥١ ُ                                                         ك نيسة                                                     ٨٧

 ٥٢ كوة                                                       ٩٦

 ٥٣ ربسم                                                       امل ١٩٨

 ٥٤  املثليات ٢٨٧

 ٥٥ حملة                                                     ٣٣٧

 ٥٦  املدبر ٢٠٣

 ٥٧ مزادة                                                    ٢٩١



 

٤٨٠ 

 

 ح ا  ا االفهارس ا 

 

 الرقم الكلمة الصفحة

 ٥٨            َّ ً                                           مسب ال                                             ٨٤

 ٥٩  املعترب ١٩٦

 ٦٠ موات                                                    ٨٥

 ٦١ النخاس                                                         ٤٢٩

 ٦٢  جنم ١٦٩

 ٦٣  نكل ١٨٣

 ٦٤ وتد                                                       ١١٣

 ٦٥  ةلاكو لا ٣١٧

 ٦٦                                                   ييكرت  ١٣٠

    

 فهرس  األماكن والبلدان

 الرقم  البلد الصفحة

 ٠١  بغداد ٢٢٨

 ٠٢  طربستان   ٤٣٨

 ٠٣  نيسابور ٢٢٨



 

٤٨١ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 فهرس الكتب الواردة في الكتاب

 الرقم الكتب الواردة في الكتاب

 ٠١ .مطبوع ،)ه٢٠٤ ت( الشافعي، إدريس بن حممد عبداهللا أيب لإلمام األم

  ، الفوراين حممد بن عبدالرمحن القاسم أليب الديانة، أحكام عن اإلبانة

  ).٤٦١ ت(
٠٢ 

 بن عثمان الدين ياءض عمر أليب املهذب، شرح الفقهاء ملذاهب االستقصاء

 .، خمطوط)٦٠٢ت( املاراين، عيسى
٠٣ 

 عبد الرمحن بن حممد املروزي، الفوراين، الشافعي: أليب القاسمأسرار الفقه 

  )٤٦١ت(
٠٤ 

 ٠٥  ).٣٥٠ ت( الطربي، القاسم احلسن علي أليب اإلفصاح،

 ٠٦ .، خمطوط)٣٤٥ ت( احلداد، بابن املعروف  أمحد بن حممد بكرأليب  الباهر

 ،)ه ٥٠٢ ت( الروياين، إمساعيل بن عبدالواحد احملاسن أليب  املذهب حبر

 .مطبوع
٠٧ 

 ٠٨ .مطبوع ،)٥٥٨ ت( ،العمراين سامل بن حيي اخلري أليب البيان،

 ٠٩ .خمطوط ،)٤٧٨ ت( ، املتويل مأمون بن عبدالرمحن سعد أليب ، اإلبانة تتمة

 أمحد بن حممد بن أمحد العباس أيب للقاضي الشافعي، الفقه فروع يف التحرير

 .مطبوع ،)٤٨٢ ت( ،اجلرجاين
١٠ 

 ١١ .خمطوط ،)٣٤٥ ت(، هريرة أيب بن علي اليب املزين خمتصر على الكبري التعليق

   البندنيجي، اهللا عبيد بن احلسن علي أيب للشيخ باجلامع،   املسماة التعليقة

 ).٤٢٥ ت(
١٢ 

 ١٣ .)٤٠٠ت (، الكبري لشاشيا القفال بن القاسم احلسن أليب التقريب

 ١٤ .مطبوع) ٣٣٥ت( الطربي القاص بن أمحد أيب بن أمحد العباس أليب التلخيص

 



 

٤٨٢ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم الكتب الواردة في الكتاب

 ،)٤٧٦ ت( ،الشريازي يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أيب لإلمام التنبيه

 .مطبوع
١٥ 

 ١٦ .مطبوع ،)٥١٦ ت( ،البغوي مسعود بن احلسني حممد أيب لإلمام التهذيب

 ١٧ .مطبوع ،)ه٤٥٠ ت( املاوردي حممد بن علي احلسن أيب لإلمام الكبري احلاوي

  املخزومي، مجيع بن جملي املعايل أيب للقاضي   الشافعية فروع يف الذخائر

 ).٥٥٠ ت( 
١٨ 

، )٦٧٦ت (، النووي شرف بن الدين حمي زكريا أيب لإلمام الطالبني روضة

 .مطبوع
١٩ 

 الزخمشري، عمر بن حملمود والشافعية، احلنفية بني اخلالف ىف املسائل رؤوس

 مطبوع ،)٥٣٨ ت(
٢٠ 

 ،)٤٨٢ ت( ،اجلرجاين أمحد بن حممد بن أمحد العباس أيب للقاضي الشايف

 .خمطوط
٢١ 

 بن عبدالواحد بن حممد بن السيد عبد لإلمام الشافعية،   فروع يف الشامل

 خمطوط) ٤٤٨ ت( الصباغ،
٢٢ 

   الصالح، بن الرمحن عبد بن عثمان أليب عمرو الوسيط، مشكل شرح

 .مطبوع ،)٦٤٢ ت(
٢٣ 

 ٢٤ .خمطوط ،)٥٨٥ت(  عصرون، أيب البن املطلب �اية من املذهب صفوة

 الشاشي عمر بن احلسني بن أمحد بن حممد بكر أليب الشافعية فروع يف العمدة

 خمطوط ،)٥٠٧ ت(  ،الفارقي القفال
٢٥ 

 ،)٦٦٠ ت( السلمي، السالم عبد بن عزالدينل ، النهاية اختصار يف الغاية

 .مطبوع
٢٦ 

 



 

٤٨٣ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم الكتب الواردة في الكتاب

 الصالح، بابن املعروف الشهرزوري عبدالرمحن بن لعثمان الصالح، ابن فتاوى

 .مطبوع ،)٦٤٣ ت( 
٢٧ 

 ،)٥١٦ ت(  ،البغوي مسعود بن احلسني حممد أيب لإلمام البغوي فتاوى

 .وطخمط
٢٧ 

 ،)٦٧٦ ت( ،النووي شرف بن الدين حمي زكريا أيب لإلمام النووي فتاوى

 .مطبوع
٢٩ 

 ٣٠ .مطبوع) ٤٦٢ ت( املروزي، حممد بن احلسني للقاضي الفتاوى

   ،الرافعي حممد بن عبدالكرمي القاسم أيب لإلمام ، الوجيز شرح يف العزيز فتح

 .مطبوع ،)٦٢٣ ت( 
٣١ 

 ٣٢ ).٤٤٧ ت( ،الرازي أيوب بن مسلي الفتح أليب الفروع

 ٣٣ .، خمطوط)٣٤٥ ت( احلداد، بابن املعروف  أمحد بن حممد بكر أليب الفروع

 ٣٤ .خمطوط ،)٣١٧ ت( الزبريي، سليمان بن أمحد عبداهللا أليب الكايف

 ٣٥ .مطبوع ،)٧١٠ ت( ،رفعة بن حممد بن أمحد العباس أليب النبيه كفاية

 املعروف الضيب أمحد بن حممد بن أمحد احلسن أليب ،الشافعي الفقه يف اللباب

 .مطبوع ،)٤١٥ ت(  باحملاملي،
٣٦ 

 ٣٧ ).٤٤٧ ت(  ،الرازي أيوب بن سليم الفتح أليب الشافعية، فروع يف ا�رد

  ،النووي شرف بن الدين حمي زكريا أيب لإلمام املهذب شرح ا�موع

 .مطبوع ،)٦٧٦ ت(
٣٨ 

  ، باحملاملي املعروف الضيب أمحد بن حممد بن أمحد احلسن أليب ا�موع

 .مفقود ،)٤١٥ ت( 
٣٩ 

 ٤٠ .مطبوع ،)٦٢٣ ت(، الرافعي حممد   بن عبدالكرمي القاسم أيب لإلمام احملرر،

 



 

٤٨٤ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم الكتب الواردة في الكتاب

، الرازي بفخر امللقب التيمي عمر بن حممد عبداهللا أبو الفقه أصول يف احملصول

 مطبوع، )٦٠٦ ت(
٤١ 

 ٤٢ .مطبوع ،)٢٦٣ت( ، املزين حيي بن إمساعيل إبراهيم أيب لإلمام املزين خمتصر

 ٤٣   اجلوري احلسن بن علي احلسن أيب لإلمام املزين خمتصر   شرح املرشد

، )٤٨٢ ت( ،اجلرجاين أمحد بن حممد بن أمحد العباس أيب املعاياة للقاضي

 .مطبوع

٤٤ 

 يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أيب ملإلما الشافعي، الفقه يف املهذب

 .مطبوع ،)٤٧٦ ت( ،الشريازي

٤٥ 

 بن الدين �اء األسدي، رافع بن يوسف احملاسن أليب الفقه، يف الباهر املوجز

 ).٦٣٢ ت(  شداد،

٤٦ 

 بن عبداهللا بن عبدامللك املعايل أيب لإلمام املذهب دراية يف   املطلب �اية

 .بوعمط ،) ه٤٧٨ ت( اجلويين، يوسف

٤٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٤٨٥ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

المصادر والمراجعفهرس   

 الرقم المصادر

سنة الوفاة / ١٥٠سنة الوالدة  -حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا  - األم 

 -مكان النشر بريوت  - ١٣٩٣سنة النشر  -الناشر دار املعرفة  - ٢٠٤

  . ٨عدد األجزاء 

٠١ 

أيب بكر بن مسيط  أمحد بن – املنهاج بيان اصطالحاالبتهاج يف 

عدد . حممد حممد طاهر شعبان: احملقق -دار املنهاج : ط  –احلضرمى  العلوي

 .بدون طبعة .  ١األجزاء 

٠٢ 

  اإلمجاع

  )هـ٣١٨: املتوىف(أليب بكر بن حممد ابن إبراهيم ابن املنذر النيسابوري  

  .١٤٢٠مكتبة الفرقان، سنة : أبو محاد أمحد حنيف، ط: التحقيق

٠٣ 

  القضاء أدب 

  )هـ٦٤٢: املتوىف(لإلمام شهاب الدين أيب إسحاق املعروف بابن أيب الدم 

سنة  –العراق  –وزارة األوقاف : حمي اهلالل السرحان، الناشر: التحقيق

  هـ ١٤٠٤

٠٤ 

  أسىن املطالب يف شرح روض الطالب

زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي : املؤلف -

 - دار الكتاب اإلسالمي: الناشر -  ٤: عدد األجزاء - )هـ٩٢٦: ملتوىفا(

 . بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

٠٥ 

: املتوىف(عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  -األشباه والنظائر 

 -هـ ١٤١١األوىل، : الطبعة - دار الكتب العلمية: الناشر - )هـ٩١١

 . ١: عدد األجزاء -م١٩٩٠

٠٦ 

 

 



 

٤٨٦ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  - األعالم 

 -اخلامسة عشر : الطبعة - دار العلم للماليني: الناشر -  )هـ١٣٩٦: املتوىف(

 . م ٢٠٠٢مايو / أيار 

٠٧ 

  النصر وأعوان العصر أعيان

: احملقق - )هـ٧٦٤: توىفامل( الصفدي أيبك بن خليل الدين صالح: املؤلف -

 الدكتور موعد، حممد الدكتور عشمة، أبو نبيل الدكتور زيد، أبو علي الدكتور

 الفكر، دار لبنان، - بريوت املعاصر، الفكر دار: الناشر -حممد  سامل حممود

  .٥: األجزاء عدد -م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ األوىل،: الطبعة - سوريا  – دمشق

٠٨ 

علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي ل اعاإلقناع يف مسائل اإلمج

الفاروق احلديثة : ط  - )هـ٦٢٨: املتوىف(الفاسي، أبو احلسن ابن القطان 

الفاروق احلديثة : الناشر - حسن فوزي الصعيدي: احملقق . للطباعة والنشر

 .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤األوىل، : الطبعة -  للطباعة والنشر

٠٩ 

سنة الوالدة  - زين الدين ابن جنيم احلنفي - ز الدقائقالبحر الرائق شرح كن

 . مكان النشر بريوت -  الناشر دار املعرفة - هـ٩٧٠سنة الوفاة / هـ٩٢٦
١٠ 

أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد : املؤلف -  البحر احمليط يف أصول الفقه

: الطبعة -  دار الكتيب: الناشر -  )هـ٧٩٤: املتوىف(اهللا بن �ادر الزركشي 

 . ٨: عدد األجزاء -  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤األوىل، 

١١ 

الروياين، أبو احملاسن عبد : املؤلف -  )يف فروع املذهب الشافعي(حبر املذهب 

دار : الناشر - طارق فتحي السيد: احملقق - )هـ ٥٠٢ت (الواحد بن إمساعيل 

 . ١٤: عدد األجزاء -  م ٢٠٠٩األوىل، : الطبعة - الكتب العلمية

١٢ 

 

 

 



 

٤٨٧ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن : املؤلف - بداية ا�تهد و�اية املقتصد

: الناشر - )هـ٥٩٥: املتوىف(أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد احلفيد 

 - هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر - بدون طبعة: الطبعة - القاهرة –دار احلديث 

 . ٤: عدد األجزاء - م ٢٠٠٤

١٣ 

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري : املؤلف - البداية والنهاية

هـ  ١٤٠٧: عام النشر -  دار الفكر: الناشر - )هـ٧٧٤: املتوىف(مث الدمشقي 

 . ١٥: عدد األجزاء - م ١٩٨٦ -

١٤ 

أمحد حممود : السالم القاهرة ، حتقيق : ط  -البسيط لإلمام الغزاىل رمحه اهللا 

 .بدون سنة طباعة  –راهيم اب
١٥ 

 - جالل الدين عبد الرمحن السيوطي - بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة

 - حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم -  هـ٩١١سنة الوفاة / هـ٨٤٩سنة الوالدة 

 . ٢عدد األجزاء  - صيدا/ مكان النشر لبنان  - الناشر املكتبة العصرية

١٦ 

أبو احلسني حيىي بن أيب اخلري بن : املؤلف - اإلمام الشافعيالبيان يف مذهب 

 قاسم حممد النوري: احملقق - )هـ٥٥٨: املتوىف(سامل العمراين اليمين الشافعي 

 - م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١األوىل، : الطبعة - جدة –دار املنهاج : الناشر -

 .١٣: عدد األجزاء

١٧ 

ّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق حم: املؤلف  - تاج العروس من جواهر القاموس

 حتقيق جمموعة من احملققني - أبو الفيض ، امللّقب مبرتضى ، الزَّبيدي احلسيين ،

 . ٤٠/ عدد األجزاء  - الناشر دار اهلداية -

١٨ 

 

 

 

 



 

٤٨٨ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

عثمان بن علي بن : املؤلف - تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِيبِّ 

: احلاشية - )هـ ٧٤٣: املتوىف(ي، فخر الدين الزيلعي احلنفي حمجن البارع

شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس الشِّْلِيبُّ 

 - بوالق، القاهرة - املطبعة الكربى األمريية : الناشر - )هـ ١٠٢١: املتوىف(

 . هـ ١٣١٣األوىل، : الطبعة

١٩ 

 ٤٧٨(  سنة املتوىف املتويل حممد بن الرمحن عبد إلمامل - اإلبانة تتمة – التتمة

 درجة لنيل رسالة – احلوالة كتاب ، الصلح كتاب ، احلجر كتاب - )  ه

 – ١٤٢٩ – احلبشي اهللا عبد بن حممد بن حسني:  للطالب – املاجيستري

 . بالسعودية اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية

٢٠ 

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي : املؤلف - حترير ألفاظ التنبيه

 -  دمشق –دار القلم : الناشر - عبد الغين الدقر: احملقق - )هـ٦٧٦: املتوىف(

  . ١: عدد األجزاء - ١٤٠٨األوىل، : الطبعة

٢١ 

سليمان بن حممد بن عمر البجريمي ل -حتفة احلبيب على شرح اخلطيب 

- هـ ١٤١٧ - لبنان / بريوت - دار الكتب العلمية: دار النشر . الشافعي 

 .األوىل: الطبعة .  م١٩٩٦

٢٢ 

حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين : املؤلف - حتفة الفقهاء

 –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر -  )هـ٥٤٠حنو : املتوىف(السمرقندي 

 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤الثانية، : الطبعة - لبنان

٢٣ 

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن : ؤلفامل - تذكرة احلفاظ

 -  لبنان- دار الكتب العلمية بريوت: الناشر - )هـ٧٤٨: املتوىف(قَاْمياز الذهيب 

 . ٤: عدد األجزاء - م١٩٩٨ -هـ١٤١٩األوىل، : الطبعة

٢٤ 

 -  مت مجعه من املوسوعة الشعرية: املؤلف  -  تراجم شعراء املوسوعة الشعرية

  http://www.cultural.org.ae: الكتاب مصدر 
٢٥ 



 

٤٨٩ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوزأبادي الشريازي  -  التنبيه يف الفقه الشافعي

حتقيق عماد الدين أمحد  - ٤٧٦سنة الوفاة / ٣٩٣سنة الوالدة  - أبو إسحاق

 -  مكان النشر بريوت - ١٤٠٣سنة النشر  - الناشر عامل الكتب - حيدر

 . ١عدد األجزاء 

٢٦ 

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي : املؤلف -  �ذيب األمساء واللغات

 شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية: عنيت بنشره - )هـ٦٧٦: املتوىف(

 . ٤: عدد األجزاء - لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت : يطلب من

٢٧ 

حميي السنة، أبو حممد احلسني بن : املؤلف - الشافعيالتهذيب يف فقه اإلمام 

عادل : احملقق - )هـ ٥١٦: املتوىف(مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي 

: الطبعة - دار الكتب العلمية: الناشر - أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض

 . ٨: عدد األجزاء - م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٨األوىل، 

٢٨ 

 - حممد عبد الرؤوف املناوي: املؤلف  - التعاريف التوقيف على مهمات

الطبعة األوىل ،  - دمشق, بريوت  -دار الفكر , دار الفكر املعاصر : الناشر 

 .١: عدد األجزاء  - حممد رضوان الداية. د: حتقيق  - ١٤١٠

٢٩ 

حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري : املؤلف  - اجلامع الصحيح املختصر

 ١٤٠٧الطبعة الثالثة ،  - بريوت –دار ابن كثري ، اليمامة : الناشر  - اجلعفي

مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية . د: حتقيق  -١٩٨٧ –

. تعليق د: مع الكتاب  - ٦: عدد األجزاء  - جامعة دمشق - الشريعة 

 . مصطفى ديب البغا

٣٠ 

احلسني مسلم بن  أبو: املؤلف  - اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم

دار + دار اجليل بريوت : الناشر  -  احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري

: حتقيق . مثانية أحزاء يف أربع جملدات: عدد األجزاء  - األفاق اجلديدة ـ بريوت

 .بدون طبعة . الدار 

٣١ 



 

٤٩٠ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

عثمان ) بكرياملشهور بال(أبو بكر : املؤلف - حاشية إعانة الطالبني للبكرى 

دار الفكر للنشر : ط  - )هـ١٣١٠: املتوىف(بن حممد شطا الدمياطي الشافعي 

 .م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨األوىل، : الطبعة .والتوزيع 

٣٢ 

: املتوىف ( حممد عرفه الدسوقي - حاشية الدسوقي على الشرح الكبري

 - مكان النشر بريوت - الناشر دار الفكر -  حتقيق حممد عليش - )هـ١٢٣٠

 . ٤عدد األجزاء 

٣٣ 

علي الصعيدي العدوي  - حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين

سنة  -  الناشر دار الفكر - حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي - املالكي

 . ٢عدد األجزاء  - مكان النشر بريوت - ١٤١٢النشر 

٣٤ 

ابن  -  ه أبو حنيفةحاشية رد املختار على الدر املختار شرح تنوير األبصار فق

 -هـ ١٤٢١سنة النشر  - .الناشر دار الفكر للطباعة والنشر -  .عابدين

 . ٨عدد األجزاء  - .مكان النشر بريوت - .م٢٠٠٠

٣٥ 

سنة الوفاة  - شهاب الدين أمحد الرلسي امللقب بعمرية  - . حاشية عمرية 

سنة  -  الناشر دار الفكر -  حتقيق مكتب البحوث والدراسات - هـ ٩٥٧

 ٤عدد األجزاء  - بريوت/ مكان النشر لبنان  - م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩النشر 

.  

٣٦ 

شهاب  - على شرح جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني: قليويب. حاشيتان

حتقيق مكتب  - ١٠٦٩سنة الوفاة  -  الدين أمحد بن أمحد بن سالمة القليويب

 م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩شر سنة الن -  الناشر دار الفكر -  البحوث والدراسات

 .٤عدد األجزاء  - بريوت/ مكان النشر لبنان  -

٣٧ 

على عدة نسخ مبعرفة جلنة : روجعت وصححت -حاشيىت الشرواىن والعبادى 

  .م ١٩٨٣ -هـ  ١٣٥٧: سنة  - املكتبة التجارية الكربى : ط - من العلماء
٣٨ 

 



 

٤٩١ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

 -هـ ١٤٢١ -لبنان / بريوت  - دار الكتب العلمية : ط  -احلاوى للسيوطى 

 . م٢٠٠٠
٣٩ 

: املؤلف -  احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين

أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري 

الشيخ  -الشيخ علي حممد معوض : احملقق - )هـ٤٥٠: املتوىف(باملاوردي 

 - لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر -  ودعادل أمحد عبد املوج

 . ١٩: عدد األجزاء - م ١٩٩٩-هـ  ١٤١٩األوىل، : الطبعة

٤٠ 

عبد الرمحن بن أيب بكر، : املؤلف  -  حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة

 حممد أبو الفضل إبراهيم: احملقق  -  )هـ٩١١: املتوىف (جالل الدين السيوطي 

 -  مصر –عيسى البايب احلليب وشركاه  - ار إحياء الكتب العربية د: الناشر  -

 . ٢: عدد األجزاء  - م ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧األوىل : الطبعة 

٤١ 

.  عبد احلميد الشرواين - حواشى الشرواىن على شرح ابن حجر على املنهاج 

  .بدون تاريخ طباعة وحتقيق  – ١٠عدد األجزاء . بريوت  - دار الفكر : ط
٤٢ 

حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال : املؤلف - احلكام شرح غرر األحكام درر

دار إحياء الكتب : الناشر -  )هـ٨٨٥: املتوىف(خسرو  -أو منال أو املوىل  -

 . ٢: عدد األجزاء - بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة - العربية

٤٣ 

ين أيب الفضل أمحد احلافظ شهاب الد - الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة

سنة الوفاة / هـ٧٧٣/شعبان/١٢سنة الوالدة  - بن علي بن حممد العسقالين

الناشر جملس  - حممد عبد املعيد ضان/ حتقيق مراقبة  - م١٤٤٩/ هـ٨٥٢

مكان النشر صيدر  - م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢سنة النشر  - دائرة املعارف العثمانية

 . ٦عدد األجزاء  - اهلند/ اباد

٤٤ 

 

 



 

٤٩٢ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

ادرالمص  الرقم 

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن : املؤلف - رفع اإلصر عن قضاة مصر

 الدكتور علي حممد عمر: حتقيق - )هـ٨٥٢: املتوىف(أمحد بن حجر العسقالين 

 م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٨األوىل، : الطبعة -  مكتبة اخلاجني، القاهرة: الناشر -

 . ١: عدد األجزاء -

٤٥ 

الناشر املكتب  -  النوويحيىي بن شرف  – املفتنيروضة الطالبني وعمدة 

 . ١٢عدد األجزاء  - مكان النشر بريوت -١٤٠٥سنة النشر  - اإلسالمي
٤٦ 

عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو : املؤلف  - روضة الناظر وجنة املناظر

الطبعة الثانية ،  -  الرياض –جامعة اإلمام حممد بن سعود : الناشر  - حممد

 . ١: عدد األجزاء  - عبد العزيز عبد الرمحن السعيد. د: حتقيق  - ١٣٩٩

٤٧ 

 -  أبو بكر حممد بن القاسم األنباري/ املؤلف  -  الزاهر ىف معاىن كلمات الناس

عدد األجزاء  - ١٩٩٢-هـ  ١٤١٢ - بريوت  - مؤسسة الرسالة / دار النشر 

 . امنحامت صاحل الض. د: حتقيق  -  األوىل: الطبعة  -  ٢/ 

٤٨ 

حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، : املؤلف -  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي

: الناشر - مسعد عبد احلميد السعدين: احملقق -  )هـ٣٧٠: املتوىف(أبو منصور 

 . ١: عدد األجزاء -  دار الطالئع

٤٩ 

دار  الناشر - العالمة حممد الزهري الغمراوي - السراج الوهاج على منت املنهاج

بدون عدد . بدون تاريخ طبعة .  مكان النشر بريوت -  املعرفة للطباعة والنشر

 .أجزاء 

٥٠ 

أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر : املؤلف  -  سنن البيهقي الكربى

 -  ١٩٩٤ – ١٤١٤مكة املكرمة ،  -مكتبة دار الباز : الناشر  -  البيهقي

 . ١٠: عدد األجزاء  - حممد عبد القادر عطا: حتقيق 

٥١ 

 

 



 

٤٩٣ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

 - علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغدادي: املؤلف  - سنن الدارقطين

السيد عبد اهللا : حتقيق  - ١٩٦٦ – ١٣٨٦بريوت ،  -دار املعرفة : الناشر 

 . ٤: عدد األجزاء  --  هاشم مياين املدين

٥٢ 

أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن  مشس الدين: املؤلف  - سري أعالم النبالء

جمموعة من احملققني : احملقق  - )هـ٧٤٨: املتوىف (عثمان بن قَاْمياز الذهيب 

الثالثة : الطبعة  -  مؤسسة الرسالة: الناشر  - بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط

 . )وجملدان فهارس ٢٣( ٢٥: عدد األجزاء  - م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥، 

٥٣ 

عبد احلي بن أمحد بن حممد العكري  - ار من ذهبشذرات الذهب يف أخب

 حتقيق عبد القادر األرنؤوط، حممود األرناؤوط -  هـ١٠٨٩سنة الوفاة  - احلنبلي

عدد  -  مكان النشر دمشق -  هـ١٤٠٦سنة النشر  - الناشر دار بن كثري  -

 . ١٠األجزاء 

٥٤ 

أبو عبد اهللا حممد : املؤلف -  شرح الزرقاين على املواهب اللدنية باملنح احملمدية

بن عبد الباقي بن يوسف بن أمحد بن شهاب الدين بن حممد الزرقاين املالكي 

-هـ١٤١٧األوىل : الطبعة - دار الكتب العلمية: الناشر -  )هـ١١٢٢: املتوىف(

  . ١٢: عدد األجزاء - م١٩٩٦

٥٥ 

 – شرح ا�لة، للشيخ حممد خالد األتاسي، والشيخ حممد طاهر األتاسي

عدد  - بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة -  دار إحياء الكتب العربية: اشرالن

 . ٢: األجزاء

٥٦ 

منصور بن  - شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح املنتهى

الناشر عامل  - ١٠٥١سنة الوفاة / سنة الوالدة  - يونس بن إدريس البهويت

 . ٣عدد األجزاء  - ريوتمكان النشر ب - ١٩٩٦سنة النشر  - الكتب

٥٧ 

 

 



 

٤٩٤ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

مرعي بن يوسف بن : املؤلف -  الشهادة الزكية يف ثناء األئمة على ابن تيمية

جنم : احملقق - )هـ١٠٣٣: املتوىف(أىب بكر بن أمحد الكرمى املقدسي احلنبلى 

 - بريوت –مؤسسة الرسالة , دار الفرقان : الناشر -  عبد الرمحن خلف

 . ١: عدد األجزاء - ١٤٠٤األوىل، : الطبعة

٥٨ 

 -  إمساعيل بن محاد اجلوهري: تأليف - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 - بريوت –دار العلم للماليني : الناشر - أمحد عبد الغفور عطار: حتقيق

 .م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

٥٩ 

ر بن أمحد بن حممد بن أبو بك: املؤلف  - طبقات الشافعية ـ البن قاضى شهبة

 - هـ ١٤٠٧ -بريوت  -عامل الكتب : دار النشر  - عمر بن قاضي شهبة

 . احلافظ عبد العليم خان. د: حتقيق  - ٤/ عدد األجزاء  -  األوىل: الطبعة 

٦٠ 

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي طبقات الشافعية الكربى 

 -.  هـ١٤١٣ -النشر والتوزيع هجر للطباعة و : ط - )هـ٧٧١: املتوىف(

الثانية، : الطبعة - عبد الفتاح حممد احللو. حممود حممد الطناحي د. د: احملقق

 . ١٠: عدد األجزاء -  هـ١٤١٣

٦١ 

: الناشر  - عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي: املؤلف  -  طبقات املفسرين

 - ي حممد عمرعل: حتقيق  - ١٣٩٦الطبعة األوىل ،  - القاهرة –مكتبة وهبة 

 . ١: عدد األجزاء 

٦٢ 

 الرمحن عبد بن الوهاب لعبد -الربيهي  بتاريخ املعروف/ اليمن صلحاء طبقات

احلبشي  حممد اهللا عبد: احملقق - )هـ٩٠٤: املتوىف( اليمين السكسكي الربيهي

 .صنعاء  – االرشاد مكتبة: الناشر -

٦٣ 

 

 

 



 

٤٩٥ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

رضي الدين احلسن بن حممد بن : املؤلف -  فاخرالعباب الزاخر واللباب ال

 - )هـ٦٥٠: املتوىف(احلسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاين احلنفي 

  موقع الوراق: مصدر الكتاب 

http://www.alwarraq.com  

٦٤ 

عبد الكرمي بن حممد بن : املؤلف - العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري

علي حممد : احملقق - )هـ٦٢٣: املتوىف(اسم الرافعي القزويين عبد الكرمي، أبو الق

 –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر - عادل أمحد عبد املوجود -عوض 

  . ١٣: عدد األجزاء -  م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧األوىل، : الطبعة - لبنان

٦٥ 

 ابن امللقن سراج الدين أبو: املؤلف - العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب

: احملقق - )هـ ٨٠٤: املتوىف(حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري 

 لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر - سيد مهين -أمين نصر األزهري 

 . ١: عدد األجزاء  - م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧األويل، : الطبعة -

٦٦ 

يب العباس مشس الدين حممد بن أ: املؤلف - غاية البيان شرح زبد ابن رسالن

 –دار املعرفة : الناشر - )هـ١٠٠٤: املتوىف(أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي 

 . ١: عدد األجزاء - بريوت

٦٧ 

: جملدات، حتقيق  ٨للعز بن عبد السالم يف ) الغاية يف اختصار النهاية 

 .دار النوادر ، وهو اختصار �اية املطلب للجويين: الدكتور إياد الطباع ، ط 
٦٨ 

زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا : املؤلف - الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية

املطبعة : الناشر - )هـ٩٢٦: املتوىف(األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي 

  . ٥:عدد األجزاء - بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة -  امليمنية

٦٩ 

 

 

 



 

٤٩٦ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين : املؤلف -  فتاوى ابن الصالح

موفق عبد اهللا عبد . د: احملقق  -  )هـ٦٤٣: املتوىف(املعروف بابن الصالح 

: الطبعة - بريوت –عامل الكتب , مكتبة العلوم واحلكم : الناشر - القادر

 . ١: عدد األجزاء -  ١٤٠٧األوىل، 

٧٠ 

 –) ه٥١٦ت ( سعود البغوى اإلمام احلسني بن م: املؤلف  –فتاوى البغوى 

اجلامعة  –يوسف بن سليمان القرزعى : للطالب  –رسالة لنيل درجة الدكتوراة 

 .ه  ١٤٣٠ –اإلسالمية باملدينة املنورة 

٧١ 

أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي : املؤلف - الفتاوى الفقهية الكربى

 )هـ٩٧٤: املتوىف(السعدي األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس 

تلميذ ابن حجر اهليتمي، الشيخ عبد القادر بن أمحد بن علي : مجعها -

: عدد األجزاء - املكتبة اإلسالمية: الناشر - )هـ ٩٨٢التوىف (الفاكهي املكي 

٤ . 

٧٢ 

: هجرية  ، ط  ٤٦٢املتوىف سنة  –فتاوى القاضى حسني بن حممد املروروذى 

مجال حممود أبو .أمل عبد القادر خطاب ، د: حتقيق . دار الفتح للدراسات 

 .١٤٣١الطبعة األوىل سنة . حسان 

٧٣ 

أمحد بن علي بن حجر أبو : املؤلف - فتح الباري شرح صحيح البخاري

 .بدون طبعة  – السلفية: ط  -الفضل العسقالين الشافعي
٧٤ 

هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج (فتح الوهاب بشرح منهج الطالب 

زكريا بن : املؤلف -  )الب الذي اختصره املؤلف من منهاج الطالبني للنوويالط

: املتوىف(حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حيىي السنيكي 

 م١٩٩٤/هـ١٤١٤: الطبعة - دار الفكر للطباعة والنشر: الناشر - )هـ٩٢٦

 .٢: عدد األجزاء -

٧٥ 

 



 

٤٩٧ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

منهج (توضيح شرح منهج الطالب املعروف حباشية اجلمل فتوحات الوهاب ب

الطالب اختصره زكريا األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح 

سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، : املؤلف - )منهج الطالب

بدون : الطبعة - دار الفكر: الناشر - )هـ١٢٠٤: املتوىف(املعروف باجلمل 

 . ٥:عدد األجزاء - دون تاريخطبعة وب

٧٦ 

جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى : املؤلف - القاموس احمليط

 -  مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة: حتقيق - )هـ٨١٧: املتوىف(

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : الناشر - حممد نعيم العرقُسوسي: بإشراف

عدد  -  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة - نلبنا –والتوزيع، بريوت 

 . ١: األجزاء

٧٧ 

علي بن : املؤلف  - القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق �ا من األحكام

 – ١٣٧٥القاهرة ،  -مطبعة السنة احملمدية : الناشر  - عباس البعلي احلنبلي

 . ١: عدد األجزاء  - حممد حامد الفقي: حتقيق  - ١٩٥٦

٧٨ 

أبو القاسم، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، : املؤلف - القوانني الفقهية

بدون طبعة .  ١: عدد األجزاء - )هـ٧٤١: املتوىف(ابن جزي الكليب الغرناطي 

 .موقع املكتبة الشاملة . 

٧٩ 

حتقيق  -  منصور بن يونس بن إدريس البهويت - كشاف القناع عن منت اإلقناع

 - ١٤٠٢سنة النشر  - الناشر دار الفكر - ى هاللهالل مصيلحي مصطف

  . ٦عدد األجزاء  - مكان النشر بريوت

٨٠ 

مصطفى بن عبد اهللا  : املؤلف -  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

: املتوىف(كاتب جليب القسطنطيين املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة 

عدد  - م١٩٤١: تاريخ النشر - .بغداد  -مكتبة املثىن : الناشر - )هـ١٠٦٧

 . ٦: األجزاء

٨١ 



 

٤٩٨ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

تقي الدين أيب بكر بن حممد احلسيين  - يف حل غاية اإلختصار كفاية األخيار

حتقيق علي عبد احلميد بلطجي و حممد وهيب  - احلصيين الدمشقي الشافعي

 -  مكان النشر دمشق -  ١٩٩٤سنة النشر  - الناشر دار اخلري -  سليمان

 . ١عدد األجزاء 

٨٢ 

أمحد بن حممد بن علي األنصاري، أبو : املؤلف - كفاية النبيه يف شرح التنبيه

جمدي : احملقق -  )هـ٧١٠: املتوىف(العباس، جنم الدين، املعروف بابن الرفعة 

 ٢٠٠٩األوىل، م : الطبعة - دار الكتب العلمية: الناشر -  حممد سرور باسلوم

 . )وجزء لتعقبات اإلسنوي وجزء للفهارس ١٩( ٢١: عدد األجزاء -

٨٣ 

الناشر  - حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري: املؤلف  -  لسان العرب

 .١٥: عدد األجزاء  - الطبعة األوىل -  بريوت –دار صادر : 
٨٤ 

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد ابن مفلح، : املؤلف  -  املبدع شرح املقنع

دار عامل الكتب، : الناشر  - )هـ٨٨٤: املتوىف (برهان الدين أبو إسحاق، 

 . م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣: الطبعة  -  الرياض

٨٥ 

، العدد )٢٠(جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الكويت، السنة 

 . هـ١٤٢٦: ، سنة)٦٠(
٨٦ 

 عبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل - جممع األ�ر يف شرح ملتقى األحبر

خليل  :حتقيق  -  هـ١٠٧٨سنة الوفاة / سنة الوالدة  - املدعو بشيخي زاده

 - هـ ١٤١٩سنة النشر  -  الناشر دار الكتب العلمية - عمران املنصور

 . ٤عدد األجزاء  -  بريوت/ مكان النشر لبنان - م١٩٩٨

٨٧ 

أبو زكريا : املؤلف -  ))مع تكملة السبكي واملطيعي((ا�موع شرح املهذب 

  -  دار الفكر: الناشر - )هـ٦٧٦: املتوىف(ي الدين حيىي بن شرف النووي حمي

 .بدون تاريخ طبعة 

٨٨ 

 



 

٤٩٩ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

حممد بن صاحل بن حممد العثيمني : املؤلف  - جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني

فهد بن ناصر بن : فتاوى العقيدة مجع وترتيب : احملقق  - )هـ١٤٢١: املتوىف (

 - األخرية : الطبعة  -  دار الثريا -دار الوطن : الناشر  - السليمانإبراهيم 

 . ٢٠: عدد األجزاء  - هـ ١٤١٣

٨٩ 

أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن : املؤلف -ىف أصول الفقه  احملصول

: املتوىف(احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

مؤسسة : الناشر - لدكتور طه جابر فياض العلواينا: دراسة وحتقيق - )هـ٦٠٦

 . م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨الثالثة، : الطبعة -  الرسالة

٩٠ 

  خمتار الصحاح

  ١٩٨٦مكتبة لبنان سنة : حملمد بن أيب بكر، الناشر
٩١ 

إمساعيل بن حيىي بن : املؤلف - )مطبوع ملحقا باألم للشافعي(خمتصر املزين 

 -  بريوت –دار املعرفة : الناشر - )هـ٢٦٤: املتوىف( إمساعيل، أبو إبراهيم املزين

من كتاب  ٨يقع يف اجلزء ( ١: عدد األجزاء - م١٩٩٠/هـ١٤١٠: سنة النشر

 . )األم

٩٢ 

: املتوىف(أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي : املؤلف -  املخصص

 –لعريب دار إحياء الرتاث ا: الناشر - خليل إبراهم جفال: احملقق - )هـ٤٥٨

 . ٥: عدد األجزاء -  م١٩٩٦هـ ١٤١٧األوىل، : الطبعة - بريوت

٩٣ 

أبو : املؤلف - مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان

: املتوىف(حممد عفيف الدين عبد اهللا بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي 

ر الكتب العلمية، دا: الناشر - خليل املنصور: وضع حواشيه - )هـ٧٦٨

 . م ١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧األوىل، : الطبعة -  لبنان –بريوت 

٩٤ 

 

 



 

٥٠٠ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

حممد بن عبداهللا أبو عبداهللا احلاكم : املؤلف  - املستدرك على الصحيحني

 ١٤١١الطبعة األوىل ،  - بريوت –دار الكتب العلمية : الناشر  - النيسابوري

مع  - ٤: عدد األجزاء  -  لقادر عطامصطفى عبد ا: حتقيق  -  ١٩٩٠ –

 . تعليقات الذهيب يف التلخيص: الكتاب 

٩٥ 

جمد الدين : بدأ بتصنيفها اجلدّ [آل تيمية : املؤلف - املسودة يف أصول الفقه

عبد احلليم بن : ، وأضاف إليها األب، ) هـ٦٥٢: ت(عبد السالم بن تيمية 

 - ) ]هـ٧٢٨(أمحد بن تيمية : ، مث أكملها االبن احلفيد) هـ٦٨٢: ت(تيمية 

عدد  - دار الكتاب العريب: الناشر -  حممد حميي الدين عبد احلميد: احملقق

 . ١: األجزاء

٩٦ 

محد بن حممد بن علي الفيومي مث أل املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري

عدد  - بريوت –املكتبة العلمية  - )هـ٧٧٠حنو : املتوىف (احلموي، أبو العباس 

 .بدون طبعة .  ٢: جزاء األ

٩٧ 

  معجم التعريفات  لعلي بن حممد اجلرجاين،

  .دار الفضيلة: حممد صديق املنشاوي، الناشر: التحقق
٩٨ 

حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد  - املعجم املختص باحملدثني

 - لصديقالناشر مكتبة ا - حممد احلبيب اهليلة. حتقيق د - ٧٤٨الوفاة  - اهللا

 . ١عدد األجزاء  - مكان النشر الطائف - ١٤٠٨سنة النشر 

٩٩ 

عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة : املؤلف - معجم املؤلفني

بريوت، دار إحياء  -مكتبة املثىن : الناشر -  )هـ١٤٠٨: املتوىف(الدمشق 

 . ١٣: عدد األجزاء - الرتاث العريب بريوت

١٠٠ 

إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ / املؤلف  - ط املعجم الوسي

عدد  - جممع اللغة العربية/ حتقيق  - دار الدعوة: دار النشر  - حممد النجار

 . ٢/ األجزاء 

١٠١ 



 

٥٠١ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

 - حامد صادق قنييب -حممد رواس قلعجي : املؤلف - معجم لغة الفقهاء

 - هـ  ١٤٠٨الثانية، : الطبعة -  ة والنشر والتوزيعدار النفائس للطباع: الناشر

 . م ١٩٨٨

١٠٢ 

سنة  - مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب -  معجم حمدثي الذهيب

 - حتقيق د روحية عبد الرمحن السويفي - هـ٧٤٨سنة الوفاة / هـ٦٧٣الوالدة 

نشر مكان ال - م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣سنة النشر  - الناشر دار الكتب العلمية

 . ١عدد األجزاء  -  لبنان –بريوت 

١٠٣ 

أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن  -املغرب ىف ترتيب املعرب 

 - ١٩٧٩الطبعة األوىل ،  -  حلب –مكتبة أسامة بن زيد : الناشر  - املطرز

 . ٢: عدد األجزاء  -  حممود فاخوري و عبداحلميد خمتار: حتقيق 

١٠٤ 

مشس الدين، حممد بن : املؤلف -  معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل

دار الكتب : الناشر -  )هـ٩٧٧: املتوىف(أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي 

 . ٦: عدد األجزاء -  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥األوىل، : الطبعة - العلمية

١٠٥ 

حممد أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن : املؤلف -  املغين البن قدامة

بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 

عدد  -  بدون طبعة: الطبعة - مكتبة القاهرة: الناشر - )هـ٦٢٠: املتوىف(

 . م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: تاريخ النشر -١٠: األجزاء

١٠٦ 

 - رستاينحممد بن عبد الكرمي بن أيب بكر أمحد الشه: املؤلف  - امللل والنحل

عدد  -  حممد سيد كيالين: حتقيق  - ١٤٠٤بريوت ،  -دار املعرفة : الناشر 

 . ٢: األجزاء 

١٠٧ 

سنة الوالدة  - حيىي بن شرف النووي أبو زكريا - منهاج الطالبني وعمدة املفتني

عدد األجزاء  - مكان النشر بريوت -  الناشر دار املعرفة -  ٦٧٦سنة الوفاة / 

١ . 

١٠٨ 



 

٥٠٢ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

رالمصاد  الرقم 

يوسف بن تغري بردي بن عبد : املؤلف - املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف

حققه  -  )هـ٨٧٤: املتوىف(اهللا الظاهري احلنفي، أبو احملاسن، مجال الدين 

دكتور سعيد عبد الفتاح : تقدمي -  دكتور حممد حممد أمني: ووضع حواشيه

 . ٧: عدد األجزاء - باهليئة املصرية العامة للكتا: الناشر - عاشور

١٠٩ 

أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن : املؤلف - املهذب يف فقة اإلمام الشافعي

عدد  - دار الكتب العلمية: الناشر - )هـ٤٧٦: املتوىف(يوسف الشريازي 

 . ٣: األجزاء

١١٠ 

دار : موسوعة الفقه اإلسالمي لألستاذ الكتور وهبة مصطفى الزحيلي، ط

  م٢٠١٧الفكر، سنة 
١١١ 

مشس الدين أبو عبد اهللا حممد : املؤلف - مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل

بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف باحلطاب الرُّعيين املالكي 

 -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة - دار الفكر: الناشر - )هـ٩٥٤: املتوىف(

 . ٦: عدد األجزاء - م١٩٩٢

١١٢ 

كمال الدين، حممد بن موسى بن : املؤلف - ج يف شرح املنهاجالنجم الوها 

دار : الناشر - )هـ٨٠٨: املتوىف(عيسى بن علي الدَِّمريي أبو البقاء الشافعي 

 م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥األوىل، : الطبعة -  جلنة علمية: احملقق - )جدة(املنهاج 

 .١٠: عدد األجزاء -

١١٣ 

الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة  مشس - .�اية احملتاج إىل شرح املنهاج

سنة الوفاة / سنة الوالدة  - .ابن شهاب الدين الرملي الشهري بالشافعي الصغري

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤سنة النشر  -  الناشر دار الفكر للطباعة - .هـ١٠٠٤

 . ٨عدد األجزاء  -  مكان النشر بريوت -

١١٤ 

 

 



 

٥٠٣ 

 

 ا ح  ا اا الفهارس  

 الرقم المصادر

عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن : املؤلف -  املذهب�اية املطلب يف دراية 

 -)هـ٤٧٨: املتوىف(حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني 

 - دار املنهاج: الناشر - عبد العظيم حممود الّديب/ د. أ: حققه وصنع فهارسه

 . م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : الطبعة

١١٥ 

إمساعيل بن حممد أمني : املؤلف - املؤلفني وآثار املصنفنيهدية العارفني أمساء 

طبع بعناية وكالة : الناشر - )هـ١٣٩٩: املتوىف(بن مري سليم الباباين البغدادي 

.  ٢: عدد األجزاء - ١٩٥١انبول طاملعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية اس

 .بدون تاريخ 

١١٦ 

بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي  صالح الدين خليل: املؤلف - الوايف بالوفيات

دار : الناشر - أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى: احملقق - )هـ٧٦٤: املتوىف(

: عدد األجزاء - م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:عام النشر - بريوت –إحياء الرتاث 

٢٩ . 

١١٧ 

 - حممد حممد تامر, حتقيق أمحد حممود إبراهيم  -للغزاىل  الوسيط يف املذهب

عدد  -  مكان النشر القاهرة - ١٤١٧سنة النشر  - الناشر دار السالم

 . ٧األجزاء 

١١٨ 

 



 

٥٠٤

 

   ا ح  ا اا الفهارس

 ف 
    فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ٦   ةــــالمقدم

  ٩  ............................................ طوط وأمهيته العلميةـــــأسباب اختيار املخ

  ١١  .................................................................... فــــترمجة املؤل

  ١٢  ..................................................  فـلتوثيق نسبة املخطوط إىل املؤ 

  ١٤  ............................................................... ات السابقةــــالدراس

  ١٥  .................................................................... خطة البحث

  ١٩  ................................................................... منهج التحقيق

  ٢١  ..................................................................الشكر والتقدير 

  ٢٤  ......................................................دراسة املؤلف : املبحث األول

  ٢٥  .......................................... نسبه، ونسبته وكنيتهإمسه و : طلب األولـــامل

  ٢٥  ............................................................. مولده: املطلب الثاين

  ٢٥  ..................................................... نشأته العلمية: املطلب الثالث

  ٢٦  ................................................... شيوخه وتالميذه: عرابـــاملطلب ال

  ٢٩  ................................. مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه: امســـاملطلب اخل

  ٣٢  .......................................... عقيدته، ومذهبه الفقهى: املطلب السادس

  ٣٣  .......................................................... مؤلفاته: ابعــــالساملطلب 

  ٣٤  ............................................................. هـوفات: املطلب الثامن

  ٣٥  .................................. )اجلواهر البحرية( ابـــالتعريف بالكت: املبحث الثاين

  ٣٥  ........................ فــــحتقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إىل املؤل: املطلب األول

  ٣٩  ...................................... ميةـأمهية الكتاب، ومكانته العل: املطلب الثاين



 

٥٠٥

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

  ٣٩  ....................................... ص احملققــمنهج املؤلف يف الن: املطلب الثالث

  ٤٠  .................................. ص احملققــاصطالحات املؤلف يف الن: املطلب الرابع

ــمصادر املؤلف يف الن: املطلب اخلامس   ٦٠  .................................... ص احملققــ

  ٦٨  ................................................ وصف النسخ املوجودة هلذا الكتاب

    النص المحقق: القسم الثاني

  ٨٤  .......................................................... زاحمــــالباب الثاين يف الت

  ٨٤  ...................................................... ذةـالطرق الناف: القسم األول

  ٩٦  .......................................... من قسمي الطريق غري النافذ القسم الثاين

  ٩٧  ...... ا دون من الصق داره السكة بال بابــــواملراد بأهل السكة الذين أبواب دورهم فيه

وأما فتح باب �ذه السكة فليس ألحـد لـيس لـه بـاب �ـا فـتح بـاب فيهـا إال برضـا كـل مـن 

ــو  أراد فتحــه لالستضــاءة دون االســتطراق، أو قــال أفتحــه وأمســره فهــل لــه لــه بــاب فيهــا، ول

  ١٠٠   ................................................................ انـذلك؟ فيه وجه

  ١٠٤  ............................ عاـــولو أراد رفع اجلدار احلائز وجعلهما دارا واحدة جاز قط

  ١٠٥  ..........ث مل يكن ـدة باب جيوز؛ ألنه مل يفتح بابا حيـــا دورا لكل واحوكذا لو بين فيه

وأمـــا فــــتح املنافـــذ والكــــوات فـــال مينــــع منــــه بـــل لــــه أن يرفـــع اجلــــدار ، ولكـــن ال ميكــــن مــــن 

  ١٠٦  .............................. ذا قاله الرافعيـك. انه شباكااالستطراق وله أن جيعل مك

 من أحدمها إىل األخـرى وأحكـم األزج  داريه طريق نافد فحفر حتته سردابالو كان بني: فرع

  ١٠٦  .................................................. قاله الروياين. الذي مير عليه املارة

ــــث  :لــــو أذن صــــاحب الــــدار جلــــاره يف حفــــر ســــرداب حتتهــــا مث باعهــــا، قــــال العبــــادي: ثال

  ١٠٨  ................................................. ن للبائعا كاــللمشرتي أن يرجع كم

    



 

٥٠٦

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

لو كان لداره بـاب إىل الشـارع وبـاب إىل درب غـري نافـد فـأراد أن : قال املتويل وسليم: رابع

يدخل غريه من الباب الذي بالشارع وخيرجه مـن البـاب اآلخـر بالـدرب مل جيـز والظـاهر أنـه 

  ١٠٨  ................................................................... رد بهــــفشيء ان

وأمــا اجلــدار احلائــل بــني املــالكني فقــد خيــتص بــه أحــد املــالكني وقــد يكــون مشــرتكاً : فصــل

  ١٠٨  ..........................................................................ماــبينه

  ١٠٨  ......................................كني ــــأن يكون خمتصاً بأحد املال: األول القسم

  ١٠٩  .............................................زـولو أراد إعارة غري اجلذوع املعينة مل جي

  ١١١  ................................ دـولو أراد أن يبين ساباطا على شارع أو درب غري ناف

  ١١١  ........................... ال؟ــــوهل لصاحب اجلدار أن يصاحل اجلار على ترك حقه مب

  ١١٢  ............... ظرــــولو قرر صاحب اجلذوع للجار أجرة عن وضعه مل يستحقها، وفيه ن

ولــو ســقط اجلــدار مل جيــب علــى صــاحبه إعادتــه، فــإن أعــاده باآللــة أو بغريهــا أو ســقطت 

  ١١٢  ........................................................... ادةــــاجلذوع كان له اإلع

  ١١٣  ................. ارةــــاجلدار املشرتك والنظر فيه يف االنتفاع والقسمة والعم: القسم الثاين

صـاحبه، فـال يبـين  االنتفاع فال جيوز لواحد من الشريكني االنتفاع بـه إال بـإذن: النظر األول

  ١١٣   ... عليه وال يَِتَد ِفيِه َوِتًدا، وال يفتح فيه كوة، وال يـُتَـرَِّب اْلِكَتاَب بِتـُرَابِِه كغريه من املشرتكات

  ١١٣   ............ ابـاخلالص من ذلك ففيه تردد األصحولو منعه الشريك أو صاحب اجلدار 

  ١١٤  ............................................................. مةـــالقس: النظر الثاين

وهــو ظــاهر  : قــال ابــن الصــباغ. وإذا أراد كــل منهمــا توســعة جــداره زاد فيــه مــن عرصــة داره

  ١١٧  ........................................... كالم الشافعي وهو األصح عند األكثرين

  ١١٩  ......................................................... ارةـيف العم: النظر الثالث

    



 

٥٠٧

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

  ١٢٠  ................. ارهـــــوإن طلب أحدمها عمارة اجلدار املشرتك وامتنع اآلخر فهل له إجب

  ١٢٢  ................. انــولو انفرد أحدمها �دمه لعلة أو لغري علة على أن عليه إعادته فطريق

  ١٢٣   ... انــهدم اإلنسان جدارا مشرتكا بينه وبني غريه أو خالصا لغريه، ففي ما يلزمه طريقوإذا 

وإن أراد عمارته بآلة من عنده فله ذلك، فإذا بناه بآلة نفسه كان احلائط له ولـه نقضـه مـيت 

ال  يمـة، أو قـال صـاحب السـفلشاء، فلو قال الشـريك ال تنقضـه وأنـا أغـرم لـك نصـف الق

  ١٢٣  ............................................ ابتهــغرم لك القيمة مل يلزمه إجتنقضه وأ

  ١٢٤  ............... غويــــولو قال صاحب السفل انقض ما أعدته ألبين بآلة نفسي، قال الب

وللبـــاين بآلـــة نفســـه منـــع اآلخـــر مـــن االنتفـــاع باملعـــار بفـــتح كـــوة وغـــرز وتـــد وحنومهـــا، لكـــن 

  ١٢٤  ........................ فل السكون فيه وإن كان يستظل بسقف األعلىلصاحب الس

  ١٢٤  ...................... ولو ازداد املاء بسبب عمارته ال تكون الزيادة لرب العمارة خاصة

  ١٢٤   .............. من االنتفاع بالدوالب والَبْكرة وحائط الدوالب احملدثان من مالهولو منعه 

  ١٢٤  ......................... ل لهـــان البئر ال حيتمل إال دلوا واحدا أو رشاء واحدا قيولو ك

وإن عاد طالب البناء اجلدار أو السفل فإن كان باآللـة القدميـة فاجلـدار مشـرتك بينهمـا كمـا  

  ١٢٦  ........... قول دونه يفــلكونه بإذن احلاكم أو ب كان وإن اقتضى احلال الرجوع مبا أنفق

  ١٢٧  .......................................................................... انــــفرع

لو أخذ أحـد الشـريكني يف اجلـدار مناصـفة اآلخـر يف إعـادة اجلـدار املنهـدم علـى أن : األول

  ١٢٧  .... ابــــيكون له فيه الثلثان جاز، والسدس الزائد يكون أجره له على بنائه أطلقه األصح

معــا باآللــة املشــرتكة فهـو بينهمــا، فلــو شــرط أحــدمها لآلخـر زيــادة كمــا لــو شــرط  ولـو أعــاداه

  ١٢٧  .......................... انــ مل يصح واجلدار بينهما كما كاملتساويان ألحدمها الثلثني

  ١٢٩  ................................................ ةــفيما يقع فيه املزامح: النظر الثالث

  ١٣١   ........................................................................... روعـــف



 

٥٠٨

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

يشرتط يف هذا العقد إعالم املوضع املبـين عليـه طـوال وعرضـا وبيـان قـدر البنـاء طـوال : األول

  ١٣١    افية وكيفية السقف احملمول على اجلداروعرضا وُمسك البناء وكون اللبنات ُمنضدة أو متج

ر ولــو أطلــق حــق البنــاء علــى األرض وشــرط أن يبــين مــا أراد صــح، وال يشــرتط فيــه ذكــر قــد

  ١٣١   ....................................................... صحيحـــالبناء وصفته على ال

علـوه غـرم لـه قيمـة حـق البنـاء بـأن  لو هدم صاحب السفل سـفله قبـل بنـاء املشـرتي: الثاني

يقوم حق البناء على هذا املكان، وال نقول ينفسخ كما يف اإلجارة؛ لغلبة حكم البيـع علـى 

  ١٣٢  .......................................... ليةـــحصل التسليم بالتخهذا العقد ، وقد 

ريه، أو إجـراء مـاء يف أرض من احتاج إىل إجراء ماء املطر من سطحه إىل سطح غ: الثالث

  ١٣٣  .................... غريه مل يكن له إجبار صاحب السطح واألرض عليه على املذهب

لو قال صاحلتك عن إجراء مـاء املطـر علـى سـطح دارك كـل سـنة بكـذا : قال املتويل: الرابع

لـــه أن صــح ويصـــري كـــاخلراج املضـــروب علـــى األرض، وال مينعــه مـــن تعليـــه داره، فـــإن عـــاله ف

  ١٣٥  ........................................ اءــينقب من اجلدار املبين قدر ما جيري فيه امل

ادعــى بيتــا يف يــد غــريه فــأقر لــه بــه فصــاحله علــى أن يبــين علــى ســطحه جــاز وقــد : الخــامس

  ١٣٥   .............................. ليهــأعاره املقر له سطحه للبناء، ويشرتط بيان ما يضع ع

واء ملــك اجلــار فلــيس إذا كــان يف ملكــه شــجرة فعلــت وخرجــت أغصــا�ا إىل هــ: الســادس

  ١٣٥   ....................................................................ها ـللجار قطع

ولو حصل الغصن يف هواء دار غـريه ودخـل يف برنيـة فيـه وطلعـت فيهـا أترجـة وكـربت حبيـث 

راجها قطع الغصن واألترجـة لتسـلم الربنيـة، وال فـرق بـني أن تكـون الربنيـة ملالـك ال ميكن إخ

  ١٣٦  ................... دهــالدار أو مودعة عنده، وكذا لو كانت الشجرة أو الربنية مودعة عن

وانتشــار العــروق ودخوهلــا يف ملــك اجلــار كانتشــار األغصــان وأوىل بــالقطع، ومــا ينبــت مــن 

  ١٣٧  ................................... ارــــلك العروق وإن كان يف أرض اجلالعروق فهو ملا

    



 

٥٠٩

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

انتشرت أغصانه إىل ملك جاره مل يكن له   ولو غرس غراسا يف أرضه وكان يعلم أنه إذا كثر

جلـار مل منعه يف احلال، وكذا لو أراد حفر بئر يف ملكه وكانت نداوة البئـر تصـل إىل حـائط ا

  ١٣٧  .......................................................... فرهاـــيكن له منعه من ح

لو مال جدار إىل دار صاحبه وخاف اجلار مـن ا�دامـه علـى نفسـه : قال املاوردي: السابع

  ١٣٧  ... ظنونـــأو ماله مل يلزم مالكه إزالته ؛ ألنه مل يفوت عليه حقا وال أتلف ماال، وا�دامه م

  ١٣٨  .. وءــــجيوز للجار بناء جدار يف ملكه وإن سد كوة جاره ومنعه الض: قال املاوردي: الثامن

ادعى رجل أن له حق مسيل املاء على سطحك أو إجراء املاء يف أرضـك أو طـرح : التاسع

  ١٣٨   ................................................. الثلج يف ملكك وطلب إقامة البينة

اعمرهــا علــى أن تعمرهــا علــى فعمرهــا، أو : دار بــني شــريكني قــال أحــدمها لآلخــر: العاشــر

  ١٣٨  ....................................... ع علىـــاعمر داري على أن ترج: قال ألجنيب

ف هـل يعـود إىل صاحل مع أجنيب من دين على عني فجحـده األجنـيب وحلـ: الحادي عشر

  ١٣٩  ............................................................... ليه الدينــما كان ع

لو وصل غصنا من شجرته بشـجرة غـريه فاتصـلت مل جيـز إال بـإذن صـاحبها، : الثاني عشر

فــإن فعــل فلصـــاحبها قلعــه جمانــا، وإن مل يفعـــل حــىت أمثــرت فثمـــرة الغصــن ملالكــه ال ملالـــك 

  ١٣٩   ................................................. ريهــض غالشجرة، كمن غرس يف أر 

  ١٤٠   ........................................................... الث يف التنازعـالباب الث

  ١٤٠  ..................................................................... لـــوفيه مسائ

ى رجـالن أرضـا يف يـد ثالـث زعمـا أ�مـا شـريكان فيهـا وكـذب أحـدمها وصــدق ادعـ: األوىل

  ١٤٠  ................................... اآلخر فيما ادعاه أو يف بعضه هل يشارك املكذب

إذا ادعــى رجــل علــى رجلــني دارا يف يــدمها فــأقر لــه أحــدمها وكذبــه اآلخــر ثبــت لــه : الثانيــة

  ١٤٣   ..............................يدهقول املكذب فيما يف  نصيب املصدق بإقراره، والقول

    



 

٥١٠

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

إذا تنازعـا جـدارا حـائال بـني ملكيهمـا سـواء كانـا عرصـتني  أو داريـن أو عرصـة ودارا : الثالثة

فإن كان متصال ببنائهما معا اتصال ترصيف أو منفصال عن بنائهما مجيعا من غري تـداخل 

  ١٤٥  .................................................................. يهمافهو يف أيد

  ١٤٨  ............... لو ثبت أن اجلدار ألحدمها وتنازعا يف أساسه فعن العراقيني وجهان: فرع

لو ادعى كل منهما أن اجلدار متصل بني أحدمها اتصاال يدل علـى أنـه لـه وكـان علـى : فرع

  ١٤٩  ................................ رة على منـاكم بكشفه فاألجـــفأمر احل بنائهما بياض

صـــاحب العلـــو والســـفل يف الســـقف املتوســـط بينهمـــا فادعـــاه كـــل منهمـــا  لـــو تنـــازع: الرابعـــة

  ١٥٠  ................................... ظرــــفحكمه حكم اجلدار املتوسط بني امللكني فين

سقف احلائل ومل ينب موضعه من البناء، وكان ارتفاع العلـو والسـفل عشـرين لو ا�دم ال: فرع

ارتفاعــه مــن جهــة الســفل مخــس عشــرة ذراعــا وارتفــاع : ذراعــا مــثال فقــال صــاحب الســفل 

  ١٥١   .......................................... لوـــعلو مخس، وادعى عكسه صاحب العال

خلان لواحـد والسـفل آلخـر وتنازعـا يف العرصـة أو الـدهليز، إذا كان علو الدار أو ا: اخلامسة

ــــدار أو يف وســــطهما أو يف الــــدهليز أو خارجــــا  فإمــــا أن يكــــون املرقــــى يف صــــدر اخلــــان وال

  ١٥٢  ................ماـــعنهما، فإن كان يف صدرمها فالعرصة والدهليز يف يدمها فيجعالن بينه

فإن كان منقوال كالسـالمل املنقولـة فـإن كـان لبيـت  ولو تنازعا يف نفس املرقى وهو غري خارج

  ١٥٣  ......................................................ده ـــلصاحب السفل فهو يف ي

لــو كــان إلنســان عرصــة ودار متجاورتــان وللــدار ميــزاب يرمــي يف العرصــة فبــاع العرصــة : فــرع

  ١٥٥  ....................................... ال ماء امليزاب فيهاـفهل ملشرتيها منعه من إرس

    كتاب الحوالة

  ١٥٦  .................................................................... كتاب احلوالة

  ١٦١   ........................................................... ا�اـيف أرك: الباب األول

  ١٦١  .......................................................... احلوالةلفظ : الركن األول



 

٥١١

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

  ١٦٢  ................................................. الـاحمليل واحملت: الركن الثاين والثالث

  ١٦٢  ...........................................................احملال عليه : الركن الرابع

مل يكن لك علَي شـيء ] عليه[لو قال احمليل كان يل عليك ما أحلت به، وقال احملال : فرع

  ١٦٦  ................................................. يهـفاستحق الرجوع صدق احملال عل

  ١٦٦  ..................................................... ال بهـالدين احمل: الركن اخلامس

  ١٦٨   ................................................ للدين أن يكون الزما: شرط الثاينال

  ١٦٨  ....................................... ما مصريه إىل اللزوم واالستقرار: القسم األول

  ١٦٩  ...................................رارــما ليس مصريه إىل اللزوم واالستق: القسم الثاين

  ١٧٢   ........................................................لـــيشتمل على مسائ: فصل

إذا صــحت احلوالــة بــريء احمليــل مــن ديــن احملتــال وانتقــل حــق احملتــال إىل ذمــة احملــال : األوىل

  ١٧٢  .............................................. لــعليه وبريء احملال عليه من دين احملي

  ١٧٣  ........................................................................... روعــــف

ــدين رهنــا ففــي صــحتها وجهــان: األول ــو احتــال بشــرط أن يعطيــه احملــال عليــه بال بنامهــا : ل

  ١٧٣   ........................... رطــــشاملاوردي على أ�ا بيع فيصح، أو عقد إرفاق فيبطل ال

  ١٧٤  .......... ال عليه دون احمليلــــلو احتال مبؤجل على مؤجل حلت احلوالة مبوت احمل: الثاين

  ١٧٤   .... وللمحيل دين يف ذمته صحت احلوالةظهر احملال عليه عبدا فإن كان ألجنيب : الثالث

فأحـال املشـرتي البـائع بـالثمن علـى رجـل مث اطلـع علـى إذا اشرتي العبد بألف مـثال : الثانية

عيب به فرده، فقد نص املـزين يف املختصـر خترجيـا علـى مـذهب الشـافعي أن احلوالـة تنفسـخ 

  ١٧٦   ........................................................ وخترجيه معدود من املذهب

  ١٨١   ... انـــمث رد املبيع عليه بعيب فطريق بالثمن ولو أحال البائع من له عليه دين على املشرتي

  ١٨٢   ........................................................... ازعــيف التن: الباب الثاين



 

٥١٢

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

  ١٨٢   ..................................................................... لـــوفيه مسائ

باع عبدا وأحال البـائع مـن لـه عليـه ديـن علـى املشـرتي بـالثمن فقـال العبـد أنـا حـر، : وىلاأل

فإن صدقه املتبايعان واحملتال بطل البيع واحلوالـة، فـريد احملتـال مـا أخـذه علـى املشـرتي ويبقـي 

  ١٨٢  ....................................................... حقه يف ذمة البائع كما كان

  ١٨٣  ..... لف على نفي العلمــــولو ادعى احملتال أن احلوالة وقعت بغري الثمن صدق بيمينه وحي

إذا كان لزيد عليك مائة ولك على عمـرو مثلهـا فصـدر منـك لفـظ لزيـد يقتضـي أن : الثانية

  ١٨٣  ..................... والةـــيف أن الصادر وكالة أو ح لك على عمرو مث اختلفتمايأخذ ما

أن ينعكس احلـال فقلـت أنـت أردت بلفـظ احلوالـة احلوالـة وقـال زيـد مل أقبـل : الثانيةالصورة 

  ١٨٥  ...................................................................... الةــإال الوك

  ١٨٩  ............................................................. ابــفروع خنتم �ا الب

كـر جيوز أن يتعدد احملال عليه ويتحد احملتال بأن حييل زيد عمرا علـى بكـر مث حييـل ب: األول

  ١٨٩   ................................................................. الدــــعمرا على خ

لـــك علـــى رجلـــني مائـــة بالســـوية وكـــل واحـــد ضـــامن عـــن صـــاحبه مخســـني فأحالـــك : الثـــاين

  ١٨٩   ................................................... عاــا باملائة على زيد برأ مجيحدمهأ

لـــك علـــى رجـــل ديـــن فلمـــا طالبتـــه بـــه قـــال قـــد أحلـــت علـــي بـــه زيـــدا وزيـــد غائـــب : الثالـــث

  ١٩٠   .................. البتك عنهـقام بينة مسعت وسقطت مطفأنكرت صدقت بيمينك فلو أ

ــد فدفعــه لــه مث قــال زيــد مل يكــن لــك عنــدي [رجــال لــه عليــك ديــن أحلــت : الرابــع علــى زي

فاحتلـت بـه فاملصـدق زيـد  ]بـل كـان يل عليـك ديـن: وقلت أنـت شيء فإن الرجوع عليك،

  ١٩١  .......................................................... كـبيمينه وله الرجوع علي

لى زيد مثلـه فقـال خالـد لعمـرو أحـالين زيـد عليـك لزيد على عمرو ألف وخلالد ع: اخلامس

  ١٩١  ..................... ع ميينهـبه فإن صدقه دفعه إليه فإن حضر زيد وكذبه فالقول قوله م

    



 

٥١٣

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

لو كان له على رجـل ألـف فقـال آلخـر الحـق لـه عليـه أحلتـك بـألف درهـم علـى : السادس

  ١٩١  .....................................فأنت مين بريء  هـــفالن على أنك إذا أخذت من

لو أحاله على رجل بدين له عليه مث دفع احمليل املال إىل احملتال صـح قضـاؤه الـدين : السابع

  ١٩٢  .................................................. على احملال عليه وال يرجع به عليه

ى رجلـني علـى كـل منهمـا مخسـمائة وهلمـا علـى أخـر ألـف لكـل لزيد ألف درهم عل: الثامن

  ١٩٢   دينــه بألف على عمرو وأقام به شاهمنهما مخسمائة فادعى زيد على الرجلني أ�ما أحاال

ولــــو ادعــــى عشــــرة وأقــــام �ــــا بينــــة فقــــال املــــدعى عليــــه : قــــال البغــــوي يف الفتــــاوى: التاســــع

  ١٩٢    ........دافع بيمينهــك غري هذه صدق الأعطيتكها فقال املدعي تلك عشرة كانت يل علي

    كتاب الضمان

  ١٩٤  .................................................................. انــكتاب الضم

  ١٩٥   ................................................. اب يشتمل على ثالثة أبوابــوالكت

  ١٩٥   ..................................... ليت يتوقف وجوده عليهاأركانه ا يف: الباب األول

  ١٩٥  ....................................................... هـــاملضمون عن: الركن األول

  ١٩٦   ........................................... املضمون له، وهو رب الدين: لثاينالركن ا

وى املتـأخرين أن زيــدا عامـل عمــرا بـدين ضــمنه خالـد، مث أقــر زيـد أن املــال وقـع يف فتــا: فـرع

  ١٩٧  ................................. ريق الوكالةـالذي عامل فيه كان لبكر وتصرف فيه بط

  ١٩٨  ............................................................ امنــالض: الركن الثالث

  ١٩٨  ................................................................ رانـويشرتط فيه أم

  ١٩٨  .............................................. لفـــأن يكون صحيح العبارة وهو املك

  ١٩٩  .................................................. ل التربعــكونه من أه: األمر الثاين

    



 

٥١٤

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  حةالصف  الموضوع

لــو ضــمن العبــد لســيده مــاال عــن أجنــيب مل يصــح علــى املــذهب، وعــن ابــن ســريج أنــه : فــرع

  ٢٠٣  ....................................................... قـيصح ويطالب به بعد العت

  ٢٠٥   ............................................................ مونــــاملض: الركن الرابع

  ٢٠٥  .......................................... روطــش ]ثالثة[ط يف احلق املضمون ويشرت 

  ٢٠٥   ................................................... علوماــأن يكون حقا ثابتا الزما م

  ٢٠٥   ........................ ائلـضمانه وفيه مس الثبوت، فغري الثابت ال يصح: القيد األول

  ٢٠٥  ......................د ذلك ــــإذا ضمن دينا مل جيب بعد على تقدير وجوبه بع: ىلاألو 

  ٢٠٧   ... رين أو املعسرينــكانت نفقة املوس  نفقة املدة املاضية للزوجة، سواء يصح ضمان: الثانية

  ٢٠٨  ............................................................ دةــــضمان العه: الثالثة

  ٢١٤   ........................................................................... روعــــف

  ٢١٤  .... لو اشرتى أرضا وبىن فيها أو غرس مث استحقت فللمستحق قلع الغراس والبناء: األول

لو استقرض شيئا بشرط أن يرهن به رهنـا فضـمن ضـامن تسـليم هـذا الـرهن إليـه مل : الثالث

  ٢١٦  ........................................................ راهن االمتناعـألن لل يصح؛

  ٢١٦   ...................................................... اـكون احلق الزم: القيد الثاين

  ٢١٦   ................................................... الزم، وغري الزم: ربانـــــوالدين ض

  ٢١٦   ............................................................. الالزم: رب األولالض

  ٢١٧   ......................................................... غري الالزم: اينــالضرب الث

  ٢١٩  ......................................... مون معلوماــكون الدين املض: القيد الثالث

أبــرأت أحــد كمــا صــح علــى قــول اإلســقاط دون : لــو كــان لــه ديــن علــى اثنــني فقــال: الثانيــة

  ٢٢٠  .......................................................... انــــالتمليك وطولب بالبي

    



 

٥١٥

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

مورثــه صــح علــى لــم مــوت لــو كــان لورثــة ديــن علــى إنســان فــأبرأه الــوارث وهــو ال يع: الثالثــة

  ٢٢٠   ................................................................. اطــــقول اإلسق

ـــول، وإن جعلنـــاه متليكـــا مل حنـــتج إليـــه علـــى : الرابعـــة ـــاه إســـقاطا ال حنتـــاج إىل القب إن جعلن

  ٢٢٠  ................................................................ املذهب املنصوص

  ٢٢٠   ........................................................................... روعــــف

عـــل وهـــو ال يـــدري مـــا اغتابـــه قـــال املغتـــاب ملـــن اغتابـــه اغتبتـــك فـــاجعلين يف حـــل فف: األول

  ٢٢٠   ........................................................................ انــــفوجه

  ٢٢١  ............ انـــهل قوله أنت يف حل من كذا صريح يف اإلبراء أو كناية ؟ فيه وجه: آخر

علـــى اجلديـــد، إال إذا شـــرطنا  قـــال اإلمـــام جيـــوز تعليـــق اإلبـــراء علـــى القـــدمي وال جيـــوز: آخـــر

  ٢٢١   ................................... هــــحتمال وحكاه الروياين وجها وضعفالقبول ففيه ا

  ٢٢١  .....راــ عليه حينئذ شيئا مل يقبل ظاهلو أبرأه عن ألف درهم مث قال مل أعلم أن يل: ثالث

  ٢٢٢   ........ انــــشرة إىل مائة فقوالن، وقيل وجهلو قال ضمنت مالك على زيد من ع: الثانية

  ٢٢٣  .......................... هــاهللا تعاىل املالية كالزكاة أوجيف صحة الضمان حبقوق : فرع

  ٢٢٤   ............................................................ الة البدنــيف كف: فصل

  ٢٢٩  ..................................................... دنــــيف حكم كفالة الب: فصل

  ٢٢٩  ..................................................................... لـــوفيه مسائ

  ٢٢٩  ......... إذا صحت الكفالة لزم الكفيل تسليم املكفول به للمكفول له إذا طلبه: األوىل

إذا غــاب املكفــول بــه، فــإن عــرف موضــعه وقــدر علــى إحضــاره، فــإن كــان علــى مــا : الثانيــة

دون مسافة القصر فعليه إحضاره متهل مدة الذهاب واإلياب، فـإن ارتـد وحلـق بـدار احلـرب 

  ٢٣١  ...................................................... ارهـــــعذر احضأو حبس فقد ت

  ٢٣٥   ........................................................................... روعــــف



 

٥١٦

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

 إذا مـــات املكفــول لـــه ومل يتســلم املكفـــول بــه هـــل تبقــي الكفالـــة وينتقــل حقـــه إىل: أحــدها

  ٢٣٥  ............................................................. هـورثته؟ فيه ثالثة أوج

إذا تكفــل ثالثــة ببــدن إنســان لواحــد فســلمه أحــدهم إىل املكفــول لــه بــرئ ويف بــراءة : الثــاين

  ٢٣٦  .................................................................. انـــصاحبه وجه

  ٢٣٦  .............. ازــلو تكفل رجل ببدن الكفيل جاز، ولو ضمن الضامن باملال ج: ثالثال

لــو ضــمن ضــامن تســليم املبيــع للمشــرتي قبــل قبضــه تفريعــا علــى الصــحيح يف صــحة : الرابـع

  ٢٣٧  ............................. عــضمان األعيان املضمونة فتلف قبل القبض انفسخ البي

  ٢٣٨  ........................................................... صيغةـــال: الركن السادس

  ٢٣٨  ....................................................................  ائلـــوفيه مس

ضـمنت مالـك  علـى فـالن، : ال يصح الضمان إال بصيغة تـدل علـى اإللتـزام كقولـه: األوىل

به أو حتملته، أو تكفلت ببدن فالن، وأنا �ذا املال ضامن، أو وألزمته، وتقلدته، وتكفلت 

  ٢٣٨  ............ ل أو قبيلـأو زعيم أو صبري أو محيبإحضار هذا الشخص كفيل، أو ضامن 

  ٢٣٩   ........ ولهـو غريمها باطل على اجلديد، كقتعليق الضمان بوقت أو وجوب املال أ: الثانية

جمهــول أو مشــكوك فيــه كاحلصــاد وقــدوم زيــد ففيــه خــالف ] بأجــل [ ولــو علــق اإلحضــار 

  ٢٤٠  ................................ عــمرتب على صورة التعليق وأوىل بالصحة واألصح املن

ولو ضمن ماال أو تكفل ببدن شخص بشرط اخليار لنفسه مل يصح، ولو شرطه للمضمون 

  ٢٤١  ...................................................................... ضرــله مل ي

ــــف درهـــم فألقـــاه لزملـــو قـــال رجـــل آلخـــر ألـــق متاعـــك يف البحـــر وعلـــيَّ ألـــ: فـــرع ه األلـــف ـ

  ........................................................................ بشرطني
٢٤١  

ولـو قـال ألـق متاعــك وعلـَي ضـمانه صـح، فــإذا ألقـاه فـإن كـان مثليــا ضـمنه مبثلـه، وإن كــان 

  ٢٤١  ............................... القرضـــة  وجهان كمتقوما فهل يضمنه باملثل أو القيم

    



 

٥١٧

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

ولــو قــال بــع عبــدك مــن زيــد مبائــة وعلــي مائــة أخــرى فباعــه منــه �ــا ففــي لــزوم املائــة القابــل 

  ٢٤٢  ......................................................................... انـــوجه

  ٢٤٣  .................... ه الدين حاالـن ضامن الدين احلال حاال وأطلق لزمإذا ضم: الثالثة

  ٢٤٤   انـــبالتعجيل كالضمان ففي صحة الشرط وجه ولو ضمن املؤجل حاال فقد التزم فيه التفرع

  ٢٤٤   ............................................................................ رعـــــف

ذا صــححنا ضــمان املؤجــل حــاال فــأطلق الضــمان فهــل يثبــت عليــه مــؤجال أو إ: قــال اإلمــام

  ٢٤٤  ................................................. األول: رمهاـأظه: حاال؟ فيه وجهان

ضــمن الــدين الــذي علــى زيــد بشــرط أن يعطيــه زيــد ضــامنا عنــه مبــا ضــمنه بــه، ففــي : الرابعــة

ـــى أن جمـــ ـــت للضـــامن الرجـــوع علـــى صـــحة الشـــرط وجهـــان ينبنيـــان عل رد الضـــمان هـــل يثب

  ٢٤٤  .......................................................... هـاملضمون قبل التأدية عن

إذا أضاف الكفيل بالبدن الكفالة إىل بدن الكفيـل أو نفسـه أو جسـمه أو روحـه : اخلامسة

  ٢٤٥  ........................................................................... حـــــص

  ٢٤٧   ........................................................................... روعــــف

ضــمن عــن رجــل ألفــا وشــرط املضــمون لــه أن يعطيــه عــن كــل شــهر درمهــا وال حيســبه : األول

  ٢٤٧  .......................... نيـــمن الضمان فالشرط باطل، وكذا الضمان يف أصح الوجه

ـــى : الثـــاين ـــه ضـــمن وكفـــل وال حـــق عل ـــدن إنســـان مث ادعـــى أن ـــا أو تكفـــل بب ـــو ضـــمن دين ل

  ٢٤٧   ............................. ول لهــــاملضمون واملكفول فالقول قول املضمون له واملكف

لـــو أقـــر أنـــه ضـــمن أو كفـــل بشـــرط اخليـــار فلـــم يصـــح الضـــمان وأنكـــر املكفـــول لـــه : الثالــث

  ٢٤٧   .................. ال له ألف من مثن مخرــقرار إذا قكفول الشرط بين على تبعيض اإلوامل

لو قال تكفلت ببدن زيـد فـان جئـت بـه وإال فانـا كفيـل ببـدن عمـرو مل تصـح كفالـة : الرابع

  ٢٤٧  ..................................................................... ماـواحد منه

  ٢٤٨   .................... انـــــيل وأنا كفيل مث تكفل به فوجهو قال قائل أبرئ الكفل: اخلامس



 

٥١٨

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

ـــه علـــى مـــال علـــى أن يربئـــه مـــن الكفالـــة مل يصـــح : الســـادس ـــل املكفـــول ل لـــو صـــاحل الكفي

  ٢٤٨  ............................................................. ماـوالكفالة باقية حباهل

  ٢٤٨  ..............................منه به ــــال يصح من األصيل براءة ضامنه مبا يض: السابع

وأقـام كـل بـل معجـال، : تكفلت لك ببدن فالن مـؤجال، وقـال املكفـول لـه: لو قال: الثامن

  ٢٤٨   ............................................................. دا فقوالنــمنهما شاه

  ٢٤٩  ................................................... انـيف حكم الضم: لباب الثاينا

  ٢٤٩  ...................................................................... امــوله أحك

يتجدد ملستحق الـدين مطالبـة الضـامن وال ينقطـع مطالبتـه عـن املضـمون عنـه بـل لـه : األول

  ٢٤٩  ................................................................... ا معاــمطالبتهم

  ٢٥٠   ........................................................... روعـــويتفرع على ذلك ف

لــو أبــرأ مســتحق الــدين الضــامن مل يــربأ األصــيل كفــك الــرهن، وكــذا لــو أبــرأ ضــمان : األول

  ٢٥٠  ......................................................................... امنـالض

ليـه الـدين دون الضـامن علــى لـو كـان الـدين املضـمون مـؤجال فمــات األصـيل حـل ع: الثـاين

  ٢٥١   ........................................................................ حيحـالص

  ٢٥١  ................................ نهــمث وهبه املستحق ملو قضى الضامن الدين : الثالث

ابـدأ : لو أفلـس الضـامن واألصـيل فـأراد احلـاكم بيـع ماهلمـا يف دينهمـا فقـال الضـامن: الرابع

  ٢٥٢  ............................ما شئت بديينـمال أيك أبيع: مبال األصيل وقال رب الدين

ا ضـامن ، وبـدين أحـدمهوضـاقت الرتكـة عـن دينهمـا ن إلثنـنيمات رجـل وعليـه ديـ: اخلامس

، فــإن لــك حمــال آخــر تســتويف منــه مجيــع ال تــزامحين يف الرتكــة: فقــال الــذي ال ضــامن لدينــه

  ٢٥٢  .......................................................................... كــحق

ل الدين منه مهما أداه إذا ضـمن يتجدد للضامن إجبار املضمون له على قبو : احلكم الثاين

  ٢٥٢  ..................................................... امن الرجوعـــبإذنه واقتضي الض



 

٥١٩

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

يتجـــدد للضـــامن إذا طلبـــه رب املـــال مطالبـــة املضـــمون عنـــه بتخليصـــه مـــن : احلكـــم الثالـــث

  ٢٥٣   ........................... الرجوع ان ضمن بإذنه واقتضىــــالضمان بقضاء الدين إن ك

للضــامن الرجــوع علــى األصــيل باملضــمون بعــد أدائــه، وال يثبــت ذلــك لكــل : احلكــم الرابــع

  ٢٥٥   .......................................................................... امنــض

يـه ومصـاحلته عـن الـدين حوالة الضـامن رب الـدين علـى إنسـان، وحوالـة رب الـدين عل: فرع

  ٢٥٨  ............. على عوض، وصريورة الدين مرياثا للضامن كاألداء يف ثبوت الرجوع وعدمه

مجيع ما تقدم من رجـوع املـأذون يف الضـمان واألداء علـى األصـيل مفـروض فيمـا إذا : فصل

  ٢٥٩   ......................................... أشهد الضامن على األداء من يقبل شهادته

  ٢٦٣   ........................................................................... روعــــف

  ٢٦٣  ........................ إذا أدى الضامن الدين لربه كما ضمنه رجع به كما مر: األول

اء  لو ضمن السيد عـن عبـده دينـا تعلـق بذمتـه صـح، سـواء أذن لـه أم ال، وسـو : الفرع الثاين

  ٢٦٥  ...................................... كان العبد مأذونا يف التجارة أم ال، ويطالب به

ضــمن الضــامن ديــن ضــامن آخــر وأدى الثــاين ، فحكــم رجوعــه علــى األول حكــم : الثالــث

  ٢٦٦  ................................ امن على األصيل، يراعي فيه اإلذن وعدمهـــرجوع الض

زيد عشرة ضمنها اثنان كل منهما مخسة وضمن كل واحد منهما صاحبه فيمـا على : الرابع

ضــمنه صـــح ويكـــون كـــل منهمـــا مطالبـــا بالعشــرة مخســـة عـــن األصـــيل ومخســـة عـــن الضـــامن 

  ٢٦٧   .........................................................................  رـــاآلخ

  ٢٦٨  ...............................قبل القبض ضمن ضامن الثمن فهلك املبيع : اخلامس

لــو ضــمن ثالثـة الــدين الــذي يف ذمــة زيـد فهــل يكــون كـل مــنهم ضــامنا لثالثــة أو : السـادس

  ٢٦٩   ................................................. جلميعه كما يف الرهن؟ فيه وجهان

  ٢٧٠  .............................. يف االختالف بني الضامن واملضمون له:  ثالباب الثال

  ٢٧٠  ..................................................................... ائلـــوفيه مس



 

٥٢٠

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

إذا باع واحد شيئا من اثنـني بـألف بشـرط أن يكـون كـل منهمـا ضـامنا عـن صـاحبه : األوىل

  ٢٧٠   .............................................................. ل البيعــــا خيصه بطم

ادعــى علــى شــخص ضــمانا عــن غائــب بــأن قــال اســتحق عليــك ألفــا ضــمنته عــن : الثانيــة

  ٢٧٢  .................................................................... ائبـــفالن الغ

إمـا بـإبراء  د بـرئ مـن حقـكلو طلب املكفـول لـه الكفيـل بإحضـار املكفـول فقـال قـ: الثالثة

  ٢٧٤   .......................................................... أو غريه وارتفعت الكفالة

ادعــى رجــل علــى آخــر أنــه ضــمن لــه عــن فــالن ألفــا فــأنكر فأقــام شــاهدين شــهد : الرابعــة

اتفقـا أحدمها أنه ضمن ألفا، وشهد اآلخر أنه ضمن مخسمائة، ففي ثبوت اخلمسمائة اليت 

  ٢٧٥  .................................................................... عليها وجهان

  ٢٧٧  ...........................................................................خامتة 

    كتاب الشركة

  ٢٨٢  ................................................................... اب الشركةــــكت

  ٢٨٣   ................................................ والكالم يف الكتاب يف ثالثة فصول

  ٢٨٣   .......................................................... يف أركا�ا: الفصل األول

  ٢٨٥   ............................................ املال الذي يقع فيه الشركة: الركن األول

  ٢٨٥   ......................................................... ويشرتط فيه مخسة شروط

  ٢٨٥   ....................................................... أن يكون غري متقوم: األول

  ٢٨٩   .......................................................... االختالط: الشرط الثاين

  ٢٩٠  ................................................................قال الروياين : فرع

  ٢٩١  ..........................................................لو كان لواحد بغلة : فرع

  ٢٩٦  ............................................................الشرط الثالث للشركة 



 

٥٢١

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

  ٢٩٧   ......................................................... صيغة العقد: الركن الثاين

  ٢٩٨   ........................................................... العاقدان: الركن الثالث

  ٢٩٨   .................................................... يف حكم الشركة: الفصل الثاىن

  ٢٩٨   ................................................................... للشركة أحكام

يتسلط كل من الشريكني على التصرف إذا وجد اإلذن منهمـا، فيتصـرف باملصـلحة  : األول

  ٢٩٨  ........................................................................ الوكيلـــك

  ٣٠١   .................................................................... اينـاحلكم الث

  ٣٠٢   .......................................................اجلواز: احلكم الثالث للشركة

  ٣٠٤   منه إال بالتعديإن كل واحد من الشريكني أمني يف املال املشرتك، وال يض: احلكم الرابع

إن قيــل مــا معــىن فســاد الشــركة، وقــد تقــدم أ�ــا ليســت عقــدا مســتقال، بــل هــي وكالــة : فــرع

  ٣٠٥  ......................................................................... ل؟ــــتوكي

  ٣٠٩   ..................................................... يف االختالف: الفصل الثالث

  ٣٠٩   ......................................................................وفيه مسائل

ولــو ادعــى أحــد الشــريكني علــى اآلخــر خيانــة مل تســمع دعــواه حــىت يبــني قــدر مــا : األوىل

  ٣١٩   ..........................................................عتـــخان به فإذا بينه مس

  ٣١٣   ........................................ ليس له كبري اختصاص بالباب: الفرع الثالث

ادعــى أحــدمها أنــه بــاع هــذا مــن مــال الشــركة بكــذا وقبضــه، وتلــف يف يــده، : الفــرع الرابــع

  ٣١٤   ......................... وحلف عليه فخرج املبيع مستحقا، ورجع املشرتي على البائع

كــل مــن الشــريكني أنــه دفــع مجيــع مــال الشــركة لصــاحبه، حلــف كــل منهمــا   ادعــى: اخلــامس

  ٣١٥  ............................ لدعوى صاحبه، وال يرجع واحد منهما على اآلخر بشىء

    



 

٥٢٢

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

ــثمن مــن :  الســادس اشــرتى أحــد الشــريكني عينــا للشــركة يف ذمتــه فطولــب بثمنــه، فــأدى ال

نضوض مال الشركة رجـع علـى صـاحبه حبصـته، وإن كـان مـع نضوضـه  ماله، فإن أداه لعدم

  ٣١٥  ........................................................... انــففي رجوعه �ا وجه

لــو اشــرتى شــيئا بأزيــد مــن مثنــه قــدرا ال يتغــابن النــاس مبثلــه، فــإن اشــرتاه يف الذمــة : الســابع

  ٣١٥   ............................................. الهـفالشراء له ويلزمه الثمن يف خالص م

    كتاب الوكالة

  ٣١٦  .................................................................... كتاب الوكالة

  ٣١٧   ................................................ ا يندرج يف ثالثة أبوابــلكالم فيهوا

  ٣١٨  ................................................ وهي أربعة: أركا�ا يف: الباب األول

  ٣١٨  ....................................... ه ثالثة شروطـــول: ما فيه التوكيل: الركن األول

  ٣٢٧  .................... جيوز لكل واحد من املدعي واملدعى عليه التوكيل باخلصومة: الثالثة

  ٣٢٩   ................................. لوكا للموكلـون ما به التوكيل ممأن يك:  ينالشرط الثا

  ٣٣١   .......................... املوكل فيه معلوما يف بعض الوجوهأن يكون : الشرط الثالث

  ٣٣٩   ............................................................... لـاملوك: الركن الثاين

  ٣٤٣   ............................................................ لــــالوكي:  ن الثالثالرك

  ٣٤٩   .............................................................. يغةـالص: الركن الرابع

  ٣٥٣  ............................................................أثر فساد الوكالة أمران 

  ٣٥٧   ..................................................... كم الوكالةــــالباب الثاين يف ح

  ٣٥٧   .......................................... وكيل مطلق، ووكيل مقيد: يل قسمانوالوك

  ٣٥٨   ...................................................... ل املطلقــالوكي: القسم األول



 

٥٢٣

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

  ٣٦١   بع هذا بكم شئت جاز بيعه بالغنب ال بالنسيئة، وال بغري نقد البلد: إذا قال املوكل: فرع

إن كــان : إطــالق اإلذن بــالبيع يقتضــي البيــع �ــارا، فــإن باعــه لــيال، قــال القاضــي: فــرع ثــان

  ٣٦٣  ............................................... الراغبون فيه مثل النهار جاز وإال فال

مل يصح إال بثمن املثـل مـن نقـد البلـد كـالبيع، وإن كـان  لو وكله بصلح معاوضة: فرع ثالث

  ٣٦٣  .................................... صلح حطيطة وجب بيان ما يصاحل عليه كاإلبراء

ـــرع  ــو وكلــه يف الســلم وأطلــق، فــإن أســلم حــاال، ففــي صــحته : فــــ مــا إذا فعــل الوجهــان فيل

  ..................................................................... املوكل ذلك
٣٧٢  

الوكيــل املقيــد علــى الوكيــل فيمــا وكــل فيــه النظــر يف تقييــدات موكلــه، ورعايــة : القســم الثــاين

  ٣٨٨  ................................ مفهومها حبسب العرف والقرينة، فإن خالفها مل يصح

  ٤٠٢   ........................................................................ رع ثاينـــف

  ٤٠٣   ........................................................................... روعــــف

 لو ادعى زيد عند القاضي أنه وكيل عمـرو، والـدعوى علـى بكـر، فـإن كـان املقصـود: األول

  ٤٠٣   ... باخلصومة يف ا�لس وصدقه ففي ثبوت الوكالة ومساع الدعوى وجهان حكامها الروياين

  ٤١١  ............................................................. قاعدة عامة يف الباب

  ٤١٣  ............................ لو أمره أن يزوج ابنته من زيد فزوجها من وكيله صح: فرع

  ٤١٣   ..................................... ثبوت حكم األمانة للوكيل: كم الثاين للوكالةاحل

  ٤١٣   ..................................................................... ائلـــوفيه مس

يد الوكيل على مال املوكل يد أمانة، سواء كان مبيعا أو مثنـا أو مشـرتي، سـواء كـان : األوىل

  ٤١٣   ............................................................... لـجبعل أو بغري جع

لــيس مــن التعــدي أن يبيــع مــا يســاوي عشــرة بتســعة، فإنــه جــائز يف موضــع : املســألة الثانيــة

  ٤١٥  .......................................................يتغابن الناس فيه �ذا القدر 

    



 

٥٢٤

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  لموضوعا

سـلم وكله يف أن يسلم له يف شيء موصوف ففعل، مث أبرأ الوكيل املسـلم إليـه عـن امل: الثالثة

  ٤١٦  .......................................................... فيه، مل يلزم إبراءه املوكل

ان يف محــام، أو مهمــا طالــب رب املــال الوكيــل أو املــودع بــرد املــال الــذي يف يــده وكــ: الرابعــة

  ٤١٧    ...... مشغوال بطعام، أو طهارة، أو صالة، أو خفية، أو خاف صالة اجلماعة أو اجلمعة

  ٤١٨  ............................................... دة بالوكيلــتعلق العه: احلكم الثالث

  ٤٢١   ........................................................................... روعــــف

لــو كــان الــثمن معينــا، فــإن كــان قبــل أن يقبضــه البــائع، فــإن كــان الشــراء بعينــه، فــإن  : األول

  ٤٢١   ............... كان العيب بكونه من غري اجلنس بطل البيع، والثمن أمانة يف يد الوكيل

  ٤٢٢   ............ ض له، فإن صرح بالسفارة مل يطالبإذا وكل وكيال يف االقرتاض فاقرت : الثاين

أبـو الطفـل وويل اليتـيم إذا مل يـذكر يف العقـد اسـم ضـمنا الـثمن، وال : قال املاوردي: الثالث

  ٤٢٢   ..................................... الهـــل يف ذمته، وينقدان ذلك  من ميضمنه الطف

وكيــــل، الوكيـــل إذا اشــــرتى شـــيئا فاســــدا، وقـــبض البيــــع وتلـــف يف يــــده، أو يف يـــد ال: الرابـــع

  ٤٢٢   ..................................... بته بضمانه، وهو يرجع إىل املوكلفاللمالك مطال

وكـل وكــيال ليشـرتي بـه فرســا فأخـذه الوكيــل وبعثـه علـى املوكــل، فتلـف يف الطريــق، : اخلـامس

  ٤٢٢  ..................................................................... هل يضمن؟

  ٤٢٥   ....................... عاـة من جانيب املوكل والوكيل مجيأ�ا جائز : كم الرابع للوكالةاحل

  ٤٢٥   ............................................................. ربــــأربعة أضوالعقود 

  ٤٢٦  ............................................................ وينعزل الوكيل بأسباب

  ٤٣٠   ......................... عزلت أحدكما ومل يعينه فوجهان: للو وكل اثنني، مث قا: فرع

  ٤٣٤  ............................................................. ا البابــفروع خيتم �

    



 

٥٢٥

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

ــه بــالبيع فبــاع ورد عليــه املعيــب بعيــب، أو فســخ يف : األول ــو وكل خيــار ا�لــس، أو خيــار ل

  ٤٣٤  ................................ بشرط مأذون فيه مل ميكن له بيعه ثانيا على الصحيح

  ٤٣٤  ................ بع عبدك من زيد بألف وأنا أدفعه إليك فباعه منه: لو قال لغريه: الثاين

  ٤٣٦   ........ وجهان لو قال لغريه اشرت يل عبد فالن بدرامهك ففعل ففي وقوعه اآلن: الثالث

مــىت قــبض وكيــل املشــرتي املبيــع وبــدل الــثمن مــن مالــه مل يكــن لــه حــبس املبيــع إىل : الرابــع

  ٤٣٦  .................................................... استيفاء ما غرمه على االصحيح

يعـين خذ هذا واقـض بـه ديـن فـالن، : وكل رجال يف استيفاء من زيد، وقال زيد له: اخلامس

  ٤٣٦  ........................................................ له، أو ادفعه إليه فأخذـــموك

ــو أعطــاه مــاال وقــال: الســادس ــه : ل تصــدق بــه علــى الفقــراء فتصــدق ونــوى نفســه لغــت نيت

  ٤٣٧  ........................................................... دافعــــووقعت الصدقة لل

  ٤٣٧   ........... أسلم يل يف كذا، أو أد رأس املال من مالك وارجع علي: قال لرجل: بعالسا

قال اشرت يل طعاما، نص الشافعي رضي اهللا عنـه علـى أنـه حيمـل علـى اخلبـز اعتبـارا : الثامن

  ..........................................................................بعرفهم
٤٣٨  

  ٤٣٨   ............................. بإبراء غرماء مل ميلك إبراء نفسهوكلتك : قالولو : التاسع

  ٤٣٨  .................................... بع هذا مث هذا يلزمه رعاية الرتتيب: قال: العاشر

  ٤٣٩   ........................ إذا جعل للوكيل جعال على البيع فباع استحقه: احلادي عشر

  ٤٣٩   .......... لو شهد لزيد عدالن عند احلاكم أن عمروا وكله: قال يف احلاوي: الثاين عشر

  ٤٣٩   .......... فيه أيضا أنه إذا سأل وكيل موكله أن يشهد على نفسه بتوكيله: الثالث عشر

ــو قــال اشــرت يل اجلاريــة أطأهــا ووصــفها، وبــنيَّ قيمتهــا : قــال صــاحب البيــان: الرابــع عشــر ل

  ٤٤٠  ............................ أو أخت من يطأها مل يقع للموكل فاشرتى من َحترم عليه،

ـــل فأســـلم : اخلـــامس عشـــر ـــده حبلـــول وال تأجي ـــه يف الســـلم يف شـــيء موصـــوف، ومل يقي وكل

  ٤٤٠  .................................................................اال ــــمؤجال أو ح



 

٥٢٦

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

يف قبض دينه فقبضه املوكل معيبا، ومل يعلم بعيبه، وجاء الوكيل وقـبض وكله : السادس عشر

اجليد ممن هو عليه قبل معرفة املوكـل بالعيـب، مث علـم بـه فـرده فهـل يصـح قـبض الوكيـل عـن 

  ٤٤١  ......................................................................... ل؟ـــاملوك

ع عبـده، ووكـل رجـل آخـر هـذا املوكـل يف شـراء ذلـك العبـد مـن وكل رجال ببيـ: السابع عشر

  ٤٤١  ....................................... وكيله، أو أطلق األول فاشرتاه منه هل يصح؟

أنـــت حـــر إن كنـــت دخلـــت الـــدار : وكـــل رجـــال بإعتـــاق عبـــده فقـــال الوكيـــل: الثـــامن عشـــر

  ٤٤١   ...................................... انــــالفالنية، وكان دخلها، فهل يعتق؟ فيه وجه

وكله يف طلب الشفعة يف شقص، ومل يبني الثمن فأخذه الوكيل بـالثمن، وهـو : التاسع عشر

  ٤٤١   ................................................................... اف قيمتهـأضع

جاريـة وعتقهـا ففعـل، مث وجـد لـو وكلـه يف شـراء : قال الشيخ أبو إسحاق العراقي: العشرون

  ٤٤١  .................................................................... باجلارية عيب

. اسلمها يل يف كـر مـن طعـام ففعـل: لو كان له يف ذمة زيد دراهم فقال: احلادي والعشرون

  ٤٤٢   .................................................. صح وبرئت ذمته: قال ابن سريج

اشــرت يل جاريــة بكــذا ففعـــل وأدى الــثمن مــن عنــده بنيـــة : لــو قــال لغـــريه: الثــاين والعشــرون

  ٤٤٢   .......................................الرجوع، ففي رجوعه على املوكل به ثالثة أوجه

  ٤٤٣   ........................... لو أمره بشراء دار فاشرتى خربة مل يصح: الثالث والعشرون

بعها مبصر واشرت جاريـة صـفتها كـذا ففعـل ال : دفع بضاعة إىل رجل وقال: الرابع والعشرون

  ٤٤٣  ............................................... د املوكلـــجيب عليه نقل اجلارية إىل بل

  ٤٤٤  .................................. يف تنازع الوكيل واملوِكل يف املوكل فيه: الباب الثالث

  ٤٤٤   ................................................................. وذلك يف مواضع

  ٤٤٤   ......................................... التنازع يف أصل الوكالة أو يف صفا�ا: األول

  ٤٥٢   ................................................. النزاع الثاين يف التصرف املأذون فيه



 

٥٢٧

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

ـــه : فـــرع ـــه، كالوكيـــل واملـــودع هـــل ل ـــده مـــال لغـــريه وهـــو مصـــدق يف دعـــوى رده علي مـــن يف ي

  ٤٥٦   ..................................... هـــاالمتناع من تسليمه حىت يشهد عليه؟ فيه أوج

  ٤٥٧   ............................ ويتلخص يف الضمان إذا اعرتف املوكل باألداء أربعة أوجه

  ٤٥٩   ........................................................................... روعــــف

يف يد إنسان عني لزيد مضمونة عليه أو غري مضمونة، أو يف ذمتـه مـال لـه، فحضـر : األول

ملســتحق عليــه يف إنســان وادعــى أنــه وكيــل رب الــدين أو العــني يف قبضــه، فإمــا أن يصــدقه ا

  ٤٥٩   ........................................................... دعوى الوكالة أو يكذبه

زيـد لعمـرو أحـالين خالـد عليـك بكـذا فصـدقه خالـد، فـإن قلنـا جيـب الـدفع : لو قال: الثاين

  ٤٦١   ...................... ال جيب ففي هذا وجهان: إىل مدعي الوكالة فهذا أوىل، وإن قلنا

بلفــظ احلوالــة ووردت علــى  إذا كتــب رب املــال الســفتجة: والرويــاين قــال املــاوردي: الثالــث

  ٤٦٢  ................................................... ة شروطــاملديون لزمه أداؤه بأربع

  ٤٦٣   .................................................... يف استيفاء الثمن: النزاع الثالث

  ٤٦٦   ........................................................................... روعــــف

  ٤٦٦  .... إذا ادعى املوكل على الوكيل خيانة مل تسمع حىت يتبني القدر الذي خان فيه: األول

ل دفعـــت فصـــدقه املوكـــ: وكلـــه بقـــبض ديـــن أو اســـرتداد وديعـــة فقـــال املـــديون واملـــودع: الثـــاين

  ٤٦٦  .................................................................... ر الوكيلـــوأنك

  ٤٦٦  ...... من قال أنا وكيل يف بيع أو نكاح أو غريمها وصدقه من يعامله صح العقد: الثالث

  ٤٦٧  .................................... يف جواز تعليق اإلباحة على شرط وجهان: الرابع

اشـرت كـل يـوم بـدرهم شـعريا واقضـمه حلمـاري : لو كـان لـه علـى رجـل دراهـم فقـال: خلامسا

  ٤٦٧  ............... ما اشرتيت: اشرتيت واقضمت، وقال اآلمر: فمضت مدة، فقال املأمور

لــو أبــرأ املوكـل الوكيــل مــن الضـمان بعــد التعــدي وقبـل التلــف ففــي : قــال املـاوردي: السـادس

  ٤٦٧   .................................................................... انـــبرائته وجه



 

٥٢٨

 

   ا ح  ا اا الفهارس

     ف 

  الصفحة  الموضوع

  ٤٦٧  ..................... وكل اثنان واحدا يف بيع عبد بينهما فباعه صفقة واحدة: السابع

شهد أحد الشاهدين أن هذا وكيل فـالن، وشـهد اآلخـر أنـه وكلـه مث عزلـه ال حيكـم : الثامن

  ٤٦٨   ......................................................................... لةاـــبالوك

لـــو شـــهد أحـــدمها أنـــه وكلـــه يـــوم اخلمـــيس واآلخـــر أنـــه وكلـــه يـــوم اجلمعـــة مل حيكـــم : التاســـع

  ٤٦٨   ...................................................................... ماـــبشهاد�

  ٤٦٨   ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة: وكله واملوكل غائب فقال الوكيلأنه : العاشر

  ٤٦٨  ادعى أنه وكيل فالن الغائب، وأقام بينة فشهد ابنا املوكل أن أبامها عزله،: احلادي عشر

شهد أحدمها أنـه وكـل زيـدا يف كـذا، واآلخـر أنـه وكـل زيـدا وعمـرا فيـه مل تثبـت : الثاين عشر

  ٤٦٩  ................................................................ اوكالة واحد منهم

شهد أنه وكل زيدا خبصومته عنـد القاضـي فـالن، مل يكـن لـه أن خياصـم عنـد : الثالث عشر

  ٤٦٩   ............................................................................ ريهـغ

  ٤٦٩  وكلتك، واآلخر أنه أذن له يف التصرف ثبتت الوكالة: نه قال لهشهد أحدمها أ: الرابع عشر

نعـم فلقيـه آخـر فقـال لـه : اشـرت جاريـة زيـد بيـين وبينـك فقـال: لـو قـال لغـريه: اخلامس عشر

  ٤٦٩  .................................. انت بني األول واملأمورــمثل ذلك فاشرتاها املأمور ك

  ٤٧٠  .....................................................: .............السادس عشر

    الفهارس

  ٤٧٢  ................................................................. الفهارس العلمية 

  ٤٧٣  ..........................................األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق  سفهر 

  ٤٧٧  ......................................................ة املفسرة فهرس األلفاظ الغريب

  ٤٨٠  ...........................................................فهرس األماكن والبلدان 

  ٤٨١  . .................................................فهرس الكتب الواردة يف الكتاب 



 

٥٢٩

 

   ا ح  ا اا الفهارس

 ف 

 

    

  الصفحة  الموضوع

  ٤٨٥  ...........................................................س املصادر واملراجع فهر 

  ٥٠٤  ...............................................................فهرس املوضوعات 


